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Éjjeli premiér 
Kis természetrajzi bevezetés 

Az elefánt, a természetrajz megállapítása 
szerint a ma élő legnagyobb emlősállet 
Arról nevezetes, hogy rendkívül békés ter-
mészetű, nem eszik hust, kizárólag növé-
nyekkel táplálkozik, ellenben ha feldühösitik. 
akkor rettentő haragra gerjed és orrmányá-
val rendszerint vizet prüszköl a dühösitő 
egyénre. Afrika és 
Ázsia őserdeiben tanyá-
zik, némely keleti né-
pek szentként tisztelik. 
Többre nem emlék-
zün k a természetrajz-
ból. 

No már most kérem 
szeretettel van ellenben 
egy másik elefánt fajta, 
amelyik nem tanyá-
zik Afrika és Ázsia ős-
erdeiben és amelyik-
nek nincsen orrmánya 
csak egészen kivéte-
les esetekben, viszont 
ne ad j Isten, hogy fel 
lehessen dühösiteni. Ez 
az elefánt rendszerint 
emberformáju lény, akit 
lársai arra használnak 
fel, hogy valamelyes 
ügynél, — hogy ugy 
mondjuk — no mi is 
— elefántjuk legyen. Ezt az elefántot igen sze-
retik az emberek. Különösen a szerelmes pá-
rok, akik a társadalmi törvények szigorú para-
grafusai szerint nem mehetnek kettesben egye 
dül semmiféle nyilvános helyre, tehát visznek 
magukkal egy elefántot. Egy ilyen jónevelésü 
ember-elefánt mindig tudja mikor kell oda-
nézni és mikor kell elfordulni. Ezenkívül 
sok minden egyébre felhasználható, amint 

azt a gyakorlat és Hennequin és Weher 
francia bohózatiró urak olyan gyönyörűen 
bebizonyították. 

Itt Vagyunk kérem. Hennequin és Weber 
urak sok mindenről irtak mér bohózatot, de 
még az emberi elefántról sohasem. Nem csak 
ők, mások se vették az írótól és a színpad 
számára észre ezt a típust, ha csak nem 

va'ami egészen jelen-
téktelen epizód-alak 
számára. Pedig a téma 
hálás és kimeríthe-
tetlen, mert ahány Ele-
fánt, annyiféle. Ez H 
mi Elefántunk roppant 
szelid ember, mond-
hatnók valóságos an-
gyal, ha ugyan a férfi-
nem egy-egy példányé-
ra alkalmazni lehetne 
ezt a képletes elneve-
zést. De hát mindegy, 
denique, ez a Henne-
quin és Weber-féle 
Elefánt valóban megér-
demli, hogy a birkák 
szakszervezetébe disz-
tagnak megválasszák, 
mert olyan türelme van, 
olyan jámbor, hogv 
ahhoz képest egy va-
lódi birka, valóságos 
oroszlén. 

Természtes, hogy az ilyen rendkívüli alak-
ról csakis bohózatot lehet irni, hogy milyet, 
azt tessék elképzelni és eldönteni az alább 
következő történet meghallgatása után. 

Courtelin roppant szereti a nőket 

Párísban vagyunk, hol is játszódhatna más-
hol egy jól sikerült francia bohózat ? Színhely 
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Courtelin lakása. Ez a Courtelin nem téveszten-
dő össze a hasonló, illetve ugyanilyen nevű 
bohózatiróval, aki szegény már régen meghalt, 
még mielőtt elérhette volna, hogy nevéről 
bohózat-alakot nevezzenek el a késő utódok. . 
Tehát Courtelin. Ez a Courtelin kedves és 
szeretetre méltó, nemkülönben 'csinos és jó-
módú fiatalember, aki roppant szereti a nő-
ket., Ezen ugyebár semmi kivetni vagy cso-
dálkozni való nincsen. Az már azután egé' 
szén más lapra tartozik, vájjon van-e abban 
valami kivetni való, ha egy fiatalember pont 
a legjobb barátja feleségét csábítja el ? Ez 
az eset már csak a legritkábban és megle- A 
hetősen nagyfokú jóakarattal mondható er- J 
kölcsösnek. De hát Courtelin ugylátszik ke- 9 
vesét törődik az erkölcsökkel, mert azt tartja. 1 
hogy nő dolgában nem ismer barátságot. 1 
Tudja Isten, ez is egy álláspont. Van ennek 
a Courtelinnek egy roppant érdekes mása, 
Augustnek hívják. Valamikor színész volt, 
két évig az Országos Színház tagja, három 
évig vidéken. Nem sikerült a pályája, mellőz- • 
ték, félreismerték, otthagyott festéket, masz-
tikszot ; elment urasá gi inasrrak. Pont Cour-
telinhoz állt be. Ne hogy azonban egészen 
elfelejtse a művészetet, üres óráiban házmes-
terlányokat készit elő a színművészet ma-
gasztos tudományára. . Egyébként is állan-
dóan szerepekből idéz, mindenre tud valami 
klasszikus szerepből feleletet találni, szóval 
a bohózat számára nagyszerű figura. 

Courtelint minden esztendőben megláto-
gatja a nagynénje: Lepinois bárónő, akinek 
nincsen hőbb vágya, mint hogy unokaöccse 
végre abbahagyja már a kalandos legény-
életet és.egy szelid leányka oldalán a bol-
dog házasság révébe evezzen. Az öcskös 
azonban egyáltalán nem hajlandó erre, 
különösen most, amikor olyan szeretője van, 
akit még a köztársasági elnök is megirigyel-
hetne, ha negyven évvel fiatalabb volna. 
Természetesen nem a nő, az elnök. Ez a nő 
Lambrusque felesége, a bájos Aurelia, aki 
szorgalmasan ellátogat Courtelin garçon-
lakására, ahol senki sem zavarhatja a boldog '< 
pásztorórákat. Mert Courtelinnek erre a célra 
külön lakása van Páris egy kis utcájában, a 
második emeleten jobbra. Itt szoktak talál-
kozni és . a történet napjának délután öt 
órájára éppen újból találkozót beszéltek meg. 
Csakhogy — előre megmondjuk — ebből a 

GÓTH SÁNDOR 
Vi^s7inh»7 — „ \ t rlefiínl" 

Aiipp/n fali 
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találkozásból nem lesz semmi. Nem lesz, 
mert közbejön valami, ami gyökerében 
megváltoztatja Courtelin elhatározását, sőt 
egész szerelmi világnézetét. 

Meglátogatja Courtelint egyik jó barátja 
Ploumanach, a becsületes bretagnei, akinek 
roppant szigorú erkölcseit a szerelem terén, 
mindenki ismeri. Elmeséli Ploumanach, hogy 
nősül. Arája egy bájos, egyszerű, szelid kis 
teremtés, akit a lépcsőházban ismert meg, 
megszerette és már meg is kérte a kezét. 
Courtelint kéri fel tanúnak és mindjárt meg-
hívja a mai eljegyzésre. El is hozza bemutatni 
menyasszonyát, Susannet, — valóban szem-
revaló teremtés. Karcsú, szép, ártatlan, az 
Isten is egy ilyen Ploumanach számára terem-
tette. Courtelin Susanne hatása alatt annyira 
kedvet kap a házassághoz, hogy elha-
tározza azt, hogy nyomban felhagy a 
legényélettel, elveszi unokahugát, akit nagy-
nénje az ő számára szemelt ki. Ploumanach 
különben roppant komoly erkölcsi prédiká-
ciót tartott Courtelinnek, amikor megtudta, 
hogy férjes asszonnyal, talán a legjobb ba-
rátja feleségével van visszonya és egész 
szivével rábeszélte arra, hogy térjen le erről 
a bűnös útról, amig nem késő. Most itt az 
alkalom, Courtelin megfogadja Ploumanach ta-
nácsét, egyben megkéri arra, hogy helyette 
menjen el a délutáni randevúra, mondja azt, 
hogy ő — Courtelin — Ausztráliába utazott, 
nem is jön vissza soha többé és hogy őt — 
Ploumanacht mint barátját kérte meg arra, 
hogy ezeket közölje. 

A randevún . . . 

Ploumanach még soha életében nem állt nővel 
szemben, ilyen ügyben — még más ügyben 
sem, de hát a barátság, a gyermekkor em-
lékei kedvéért és ezért, hogy két lelket meg-
mentsen, minden áldozatra hajlandó. Meg-
ígéri, hogy Courtelin helyett ő jelenik meg 
délután a randevún. Courtelin boldogan közli 
nagynénjével, hogy elfogadja ajánlatát, meg-
nősül. A néni nyomban fel is hozza unoka-
hugát, aki pont az ellenkezője Susannak, 
tipikus falusi liba, aki emellett még nem is 
házias. Éppen elég, hogy Courtelinnek nyom-
ban elmenjen a kedve attól, hogy feleségül 
vegye. Nem is veszi, egyszerűen otthagyja. 

A második felvonás a szerelmi találkán 
történik. Aurélia Courtelint várja és miután 
elhatározta, hogy nem fogja férjét tovább-

G. KERTÉSZ ELLA 
Vígszínház — „Az elefánt" 

Ange'o fotogi. 
(Ruháit Rosenbergné szalonja, kalapjait Molnár Gizella 

szalonja kreálta és készitette) 
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TANA7 és MIKES MAGDA 
Vígszínház — „Az elefánt" 

,Fotoríporíerek* íelv. 

kidobja az ablakon ; a ruhák egy éppen arra 
haladó autó hátára esnek. 

Jön a férj, a rendörbiztossal. Itt találja fe-
leségét és Ploumanacht, aki nem más, mint 
a kártyapartner. Lambrusque eddig naiv, ár-
tatlan fickónak hitte Ploumanacht és most 
ime itt a nagy csalódás, elcsábította a fele-
ségét. Válni kell természetesen, de előbb az 
asszony kijelenti, hogy Ploumanach tudni 
fogja a kötelességét. Szóhoz sem engedi 
jutni szegény fickót, felveszik a jegyzőköny-
vet- Végül is olyan hihetetlen módon sarokba 
szorítják a szegény ártatlan Ploumanacht, aki 
egyre azt hangoztatja, hogy néki menyasz-

szonya van, hogy azt már nézni is borzasztó. 
Hát még amikor megérkezik Courtelin, aki 
időközben elhatározta, hogy még sem szakit 
és közlik vele, hogy Ploumanacht tetten érték 
Auréliával 1 A Don Juan dühében hatalmas 
pofont mért le Ploumanachnak, aki azt ijed-
tében a rendőrbiztosnak adja vissza. Ezért 
aztán ugy ahogy van — Romeo jelmezében, 
amelyet a konyhában talált és amelyet 
August hagyott ott — beviszik a rendőrségre. 

Legszebb erény : a lemondás 
Harmadik felvonás Ploumanach lakása. Itt 

van Susanne is, a szobalány jelenti, hogy az 
autó tetején egy férfi ruhát találtak. Susanne 
felismeri, hogy ez a ruha vőlegényéé ! Hogy 

csalni, levelet ir neki, amelyben tudatja, hogy 
éppen most csalja meg, jöjjön ide a rendőr 
biztossal, kedvese karjaiban fogja találni és 
beadhatja a válópört. Ugyanebben a házban 
lakik az a házmesterleány, akit Auguste 
Juliára tanit, pont ebben a lakásban. Itt is 
találja őket Aurélia, de azért nem haragszik 
meg. Courtelin helyett jön Ploumanach, akit 
Auréiia természetesen a legnagyobb meglepe-
téssel fogad, hiszen nem őt várta. Plouma-
nach elmondja, miért jött, ebből megtudja az 
asszony, hogy szeretője szakítani akar. Jó, 
legyen. De a férje előtt, aki nemsokára itt 
lesz, most már nem blamirozhatja magát. 
kénvszeriti Ploumanacht, hogy vetkőzzék le, 
feküdjön a heverőre, hogyha a férje a rendőr-
biztossal megjelenik, tetten érje őket. Szegény 
Ploumanach hiába szabadkozik, az asszony 
azzal fenyegeti, hogyha nem teszi meg, amire 
kéri, rögtön kiugrik az ablakon. Hiába mondja, 
hogy a barátja öt órára várja a rendes kártya-
partiere végül is le kell vetkőznie és elhe-
lyezkednie a heverőn, Aurélia mellett. Ne-
hogy a férfi meggondolhassa a dolgot, ruháit 

TANA7 és SZERÉMy 
Vígszínház — „Az elefánt" „Fotóriporterek" felv. 
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GÓTH é s G. KERTÉSZ ELLA 
Vígszínház — „Az elefánt" Angela foto 

G, Kertész Ella ruháit Rosenbergné szalonja, kalapjait Mglnár Gizella szalonja k r eá l t a é s készítette. 



SZÍNHÁZI BEET 

kerülhetett o d a ? Megérkezik a rendőrségről 
Ploumanach, még mindig Romeo jelmezben, 
de egy szóval sem akar felvilágosítást adni 
arról, hogy mi történt, mert egy bretagneinak 
mindig legszebb disze a férfias diszkréció. 
Menyasszonya kijelenti, hog> ha egy félórán 
belül mindent el nem mond, fuccs a házas-
ságnak. Itt találkozik össze az egész társa-
ság, az asszony, a férj, aki idehozta felesé-
gét, hogy átadja jövendőbeli férjének. Végül 
is Aurélia elszólja magát, kitudódik, hogy 
Ploumanach nem a kedvese, Courtelin viszont 
beleszeret Susanneba, mindjárt meg is kéri 
a kezét és ráveszi a szegény Elefántot Plou-
manach-t, hogy mondjon le a leányról, aki 
ezek után ugy sem szereti. 

Ismét régi emlékeikre hivatkozik, meg arra, 
hogy a legszebb erény a lemondás és mások 
boldogságának megteremtése. Ploumanacht 
természetesen leveszik a lábáról, Susanne, 
Courtelin menyasszonya lesz, Auréliától 
bocsánatot kér az ura és Ploumanach továbbra 
is megmarad Elefántnak. 

SZERÉM7 ZOLTÂN 
Vigszinház — „Az elefánt" „Futoriporteiek" (elv. 

Hajó Sándor a bohózatiró pompás érzé-
kével, sok eredeti ötlettel fordította magyarra 
a darabot, Góth Sándor pedig mesteri kézzel 
rendezte az előadást, amely olyan, mint a 
Vigszinház bohózatelőadásai. Gépezetszerü 
pontossággal folyik le a három felvonás. 
Góthné Kertész Ella Aurélia szerepében egyik 
legkedvesebb, legközvetlenebb bohózati ala-
kítását nyújtja. Elragadóan ötletes és közvetlen. 
Mikes Magda, üdén, bájosan játssza Susannet, 
Füzess Anna finom és szeretetreméltó a 
nagynéni szerepében, Rajna Alice humora 
kis szerepében is pompásan érvényesül. 
Hegedűs Gyula, Góth Sándor, Szerémy Zoltán, 
Tanay Frigyes művészete tul van a dicsérő 
szavakon. 

A Vígszínháznak ez az éjjeli előadása sok 
derűs órát fog szerezni a közönségnek. • 

És külön érdekessége az e lőadásnak Góthné Ker-
tész Ella toilettjei. Nem is ruhák ezek, hanem köl-
temények ; átgondolt és művészi ihlettel megcsinált 
divatremekek, amelyek viselőjük egyéniségehez si-
mulnak és a darab hangulatát tükrözik. Rosenbeipné 
ismert divatszalonja keszitette Góthné Kertész Ella 
toiletteit. Minden dicséretet megérdemel Rosen-
hergné; kreációi a szinpadi divat terén eseményt 
je lentenek. Már csak azért is, mert pompás példáját 
mutatta annak, hogy kell megteremteni azt a női 
toilettet, amelyen az úriasszony szolid artisztikuma 
az igéző pikantériával egyesül. 

V E N D R E / F E R E N C 
Vigszinház — „Az elefánt" 

„Fotoriporterok" felv. 
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Paulay Erzsi a párisi Petőfi-ünnepségről 
Paulay Erzsi, a Nemzeti Színház művésznője, a napokban jött haza Párisból, ahol a Sorbonne Petőfi 

ünnepélyén nagy siker? aratott. A Színházi Elet meginterjúvolta a művésznőt, aki a következőket mon-
dotta munkatársunknak : 

— Csodálatosan szép volt I A Marséitles-ze 1 kezdődött az ünnepség : utána a Rákóczi-indulót játszot-
ták. Mind a kettőt állva hallgatta végig a közönség, a Rákóczi-indulót meghatottan és könvezve a magya-
rok. Beszédek következtek, leginkább politikai jellegűek. Nagy tetszéssel fogadták Peká/ Gyulát. Maurice 
Rostand a Cyrano és a Sasfiók költőjének fia mondta el Pékár beszéde után Petőfihez irt ódáját. 

Én Mr. Si/wain és Mme Siivain után következtem. A Sorbonne elnöke odaszólt : Paulay Erzsi asszonyt 
ineg-kéijük, adja e/ó' Petőfi Sándor versét. 

— S elkezdtem Petőfi versét. Azt mondják, már az első hét sor után el völtak ragadtatva a párisiak, 
milyen tisztán beszélek franciául. Többen kérdezték tőlem: mióta élek Párisban, hogy ilyen tökéletesen 
elsajátítottam a francia nyelvet. Nem tudom hűen elmondani, mi történt Petőfi költeményeinek elmondása 
után, összeöleltek, ezer és ezer csókot hintettek felém és olyan tapsfőrgeteg zúgott közben, amilyet még 
még nem is igen hallottam. Idegenek, akiket ekkor láttam először, jöttek üdvözölni olyan melegséggel, 
mint legfégibb és legkedvesebb ismerősüket. 

Képűnk Paulay Erzsit abban a gyönyörű magyar ruhában ábrázolja, melyben Párisban szerepelt. 
A kép Angelo felvétele 
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•Színdarab, amely nem a jelenkorban ját-
szódik, hangulati szempontból mindig egysé-
gesebb. Az iró. mint az elmúlt kor megszó-
laltatója, Ilyen Emőd Tamás három egyfelvo-
násosa, a Csipke, a Belvárosi Szinház új-
donsága. 

A három egyfelvonásos első darabja, A 
nő és a csipke ezerhatszázas flamand miliője 
meleg hangokon mesél az asszony pompa-
vágyáról. Magister Cornelius a tudós ezer-
mester és kereskedő Brigittát kedves, kis hol-
land feleségét boltja üvegszekrényébe rejti a 
városban kószáló zsoldos katonák, zsebrákok 
elöl, akiknek nagyon fáj a foguk a sima 
arcú babasszonyára. A gand-i tartománygróf 
őméltósága menyasszonya számára ajándé-
kokat keresve, hallani sem akar másról, 
minthogy a táncos-énekes hollandi babács-
kát vegye meg. A kétségbeesett magister 
Corneliust van Veyden a szereleméhes vá-
rosbíró hajlandó megmenteni, de csak egy 
feltétel alatt. Ha hetenkint egyszer neki is 
„szabad a babával játszani". Szegény magister 
kénytelen-kelletlen belenyugszik az aljas aján-
latba s van Veyden hozzáfog a cselhez. 
Sima mosolygással, fulánkos szóval kisérti 
meg a grófot. Csak nem fogja őméltósága 
ezt a valóban ritka ajándékot ilyen egyszerű 
ruhában bemutatni a menyasszonyának ? A 
gróf belátja ezt és a gyönyörünél-gyönyörübb 
csipkék egymásután kerülnek elő a fiókok-
ból. A baba — ha baba is, de asszony — 
megmozdul és mindenről elfelejtkezve maga 
is dicsérni kezdi a csipkét. 

Ilosvay Rózsi, a babaasszonv. Uray Tiva-
dar, gróf.í magister Cornelius Körmendy Já-
nos, van Veyden Mály Gerő. Vaszary Piroska, 
Somlár és Bánky Róbert játszanak még az 
Az asszony és a csipkében. 

A mult század romantikus éveiben magyar 
puszta napfényes levegőjén játszódik a má-
sodik rész, Az asszony és a királyfi. Meg-
elevenedett magyar népmonda a pusztai be-
tyárral, a csaplárleánnyal, az öreg vak cim-
balmossal s a lunátikus grófkisasszony légies 
alakjával ugy lopódzik szivünkbe a mese, 
mintha csendes kukoricamorzsolás közben 
hallgatnánk valaki ajkáról dünyögő dudolás 
közben. A pusztai futóbetyár betéved a csár-
dába, ahol az udvari bálra utazó grófkisasz-
szony megrekedt a törött tengely miatt, de a 
paraszti ruhába öltözött dáma nem csalo-
gatja se testit, se lelkét, pedig tudja, hogy 
ki búvik meg a rokolya és a formás prusz-
lik alatt, Látja is az ösztönszerű irtózást a 

finombőrü arcon : Aztán . . . dobog a lova, 
elvágtat rajta, az ablakon besüt a hold, o 
lunátikus grófkisasszony transzba esik és 
megelevenedik az álom ; az ajtóban megje-
lenik a betyár . . . nem is betyár többé, ha-
nem pompásruháju, mesebeli királyfi. Menne 
már a grófkisasszony szerelmes ölelésre, de-
rék legény, aztán mintha csak a fenség lenne, 
akivel az udvari bálon fog táncolni . . . de 
nem kell neki semmi a grófkisasszonytól. A 
kis pesztonka a csapiárosleány, aki a sze-
génylegényt szívesen fogadta, csak az a 
méltó a tündérkirályfira. Felhő borul a gróf-
kisasszony mámoros szemére, felhő takarja 
a holdat is, foszlik az álom, elsötétül a me-
sebeli álomkép, de bevilágít a reggel . . . 
madárcsicsergés a levegőben, készülődés a? 
udvarpn . . . sietni kell a többi hintót utol-
érni. Ma este a bál . . . a fenség táncra 
várja . . . és mindent elfeledve — indul a 
grófkisasszony. 

Németh Juliska, Uray T i v a d a r T. Oláh 
Böske Mály Gerő, Bánky Róbert interpretálják 
a kedves mesét. 

Boccaccio állandó novelláfigurái eleve-
nednek fel a harmadik részben. 

Megbabonázta az ördög a mázolómester 
egyik ablakét, legalább az asszony azt állitja. 
Ugyanis valami mentség feltétlenül kell arra 
a nyilvánvaló bűnre, hogy az asszony meg-
csalja az urát, amit az saját két szemével lá-
tott az ablakon keresztül. Kimosakodik a vé-
tekből az asszony. Az ördög a hibás, meg-
babonázta az ablakot, aki csak benéz rajta, 
mindig ölelkezést lát A férj megpróbálja le-
leplezni a csalafintaságot s mikor aztán sem-
miképpen sem tud boldogulni ugy tesz, mintha 
elmenne hazulról. És itt éri az asszonyt el 
a büntetés. Brúnót a mázolóinast is felhasz-
nálta a nő a cselhez. Mikor a férj és a házi-
barát lestek be az ablakon, az inasnak ug-
rott az ölébe és csókolta ott, ahol érte, csak-
hogy ki ne derüljön a turpissága. De most. 
amikor egyedül marad vele, Brúnó azt hiszi, 
hogy szabad a vásár és ő kezdi csókolni az 
asszonyt. A férj idején tér vissza, hogy újra 
tanuja legyen egy házasságtörési jelenetnek. 
Erre aztán ő is belemegy a tréfába. Kinyitja 
a másik ablakot. Azt is megbabonázta az 
ördög. Aki csak benéz rajta mindig botozást 
lásson I S ha valaki most arrafelé megy, bi-
zony maga is elhinné a babonasuskust, mert 
a bot hatalmasan táncol, az asszony hátán. 

Kökény Ilona, Uray Tivadar, Mály Gerő 
es Radány Dezső a tréfa szereplői 
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Hol a férjem?! 

SIMONyi MÁRIA, CSORTOS G7ULA, BÉRCZY ERNŐ 
Renaissance Színház — „Hol a fé r jem?" Angela fotc 

A Renaissance vigjáték-ujdonsága 

adása jelzi, amelyhez most méltán sorakozik 
Felix Gandera vígjátékának szinrehozatala. 

Felix Gandera újdonsága a „Hol a férjem?!' 
tökéletes előadásban került színre a Re-
naissancebau A színház közönsége szeretet-
tel fogadta a párisi tónusu bemutatót, amely 
egyik legszebb teljesítménye a renaissanceát 
élő Renaissancenak. Gandera vígjátéka, amely 
Párisban jelentős sikert aratott, valóban meg-
érdemelte azt a gondot, amellyel a színház a 
budapesti premiért előkészítette. Pajkos és 
vidám jelenetek, a bohózat határvonalát so-
sem érintő helyzetkomikumok és finom fran-
cia szellem, a valódi „esprit gaulois" jelem-
zik a darabot, amelynek irodalmi értékét 
emeli Szép Ernő fordítása. A darab fordula-
tos és kedves meseszövését dióhéjban a kö-
vetkezőkben adjuk vissza : 

Furcsa házasság 
Egy előkelő fürdőhelyen zártkörű ünnep ke-

retében megtartották a szép Millois Ariette 
esküvőjét Raoul de Trembly-Matour gróffal 
Milloisné a híres Millois laskagyáros özvegye 

Bárdos Artúr, amikor átvette a Renaissance 
Színház igazgatását, mereven elzárkózott az 
obligát programmadás elől. A hírlapírók os-
tromának végül is kénytelen volt engedni és 
terveire vonatkozóan tett néhány általános 
kijelentést, amelyek azonban korántsem fe-
leltek meg a várakozásnak. Azóta rövid idő 
mullott csak el, de ez a rövid idő jelentősé-
get adott Bárdos Artúr kijelentésének ame-
lyet magánbeszélgetés közben tett. A Re-
naissance Színház uj direktorénak ez a köz-
ismert kijelentése igy szólt 

- Én nem ígéretekben, szóval vagy írásban 
hangoztatom a programmomat. hanem — 
lettekben. 

Az a két vígjáték, amit a Renaissance Szin-
hoz Bárdos igazgatása alatt kihozott, valóban 
szebben beszél, mint bármilyen hangzatos 
Programm és jelentőségteljesebb minden el-
hangzott szónál vagy papírra vetett Ígéretnél. 
Bárdos Artúr igazi programmját a „Dupla 
vagy semmi" művészi tökélyre emelt elő 
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egy vidám szókimondó asszonyság egyálta-
lán nem csinál belőle titkot, hogy temérdek 
pénzével vásárolt egy grófot leánya számára. 
Milloisnéban furcsán keverednek a gőg és a 
parvenüsködés érzelmei és egyáltalán nem 
vesz tudomást vendégei gúnyos megjegyzé-
seiről. A vendégsereg izgatottan várja az uj 
párt, különösen a grófot, aki a kíváncsiság 
központjába jutott. Le . Huchard-Bernot tör-
vényszéki elnök a család régi barátja nem 
nézi jó szemmel a házasságot és folyton arra 
hivatkozik, hogy Ariette nem szereti a grófot. 

A csinos és szép menyasszony maga is 
megerősiti ezt a feltevést. Megérkezik az es-
küvőjéről otthonába a vendégei közé, hogy 
még a nászút előtt fogadja a gratulációkat, 
de a vőfélyét, a fiatal Marcot —aki cousinja 
is egyben — egy pillanatra se hagyja el maga 
mellől. Mikor a rokonok kettesben maradnak 
nem éppen rokoni csókokkal köszöntik egy-
mást és megtudjuk, hogy halálosan szerel-
mesek egymásba. Megtudjuk, hogy Ariette 
csak a 'ért lett a gróf felesége, hogy megcsal-
hassa. Ez a tervük, mert Ariette, mint jól 
nevelt fiatal leány, nem akar a cousinja kar-
jaiba omlani, viszont mint asszony természe-
tesnek találja, hogy férje helyett kedvesét 
boldogítsa. 

Az újdonsült férjről, — aki egyébként nem 
látható, most készül a nászútra — furcsa dol-
gokat mesélnek. Két év előtt súlyos szerelmi 
csalódás érte, a felesége, akit imádott, meg-
csalta és azóta miután elvált hűjlen feleségé-
től teljesen visszavonultan élt, hogy most 
ismét felbukkanva nagyon rövid ismeretség 
után eljegyezze a gazdag polgárleányt. Bér 

VIRÁNYI SÁNDOR és SIMON7I MÁRIA 
««naissance Sï inhàz — „Hol a fér jem" .4 n f í / o foto 

kivánsagára — éppen a fenti csalódasra való 
hivatkozással — az esküvőt újságokban se 
hirdették és csak a legszűkebb családi és 
baráti körben hozták nyilvánosságra, mégis 
megtudja a szenzációt a gróf régi barátja 
Gingleux báró, aki világkörüli útjáról, egye-
nesen az uj párhoz rohan, hogy szerencse-
kivánatait kifejezze. Nagyon csodálkozik, 
hogy a gróf fogadalma ellenére megnősült és 
még jobban csodálkozik, hogy a bájos meny-
asszonyt Marc karjaiban találja, aki láthatóan 
gonddal és hozzáértéssel helyeflesíti a grófot. 
Milloisné örül a veje arisztokrata barátjának 
és siet eldicsekedni gazdagságával és a világ-
hírű Millois-féle laska utolérhetetlen népsze-
rűségével. Gingleux báró nem győzi bevárni 
barátját a grófot, szobájába siet, hogy ott 
keresse fel, de közben megérkezik Lefol 
rendőrkapitány és szenzációs felfedezést tesz. 

— A gróf — egy szélhámos 

Kinos tapintattal előadja a megrémült Mil-
loisnénak, hogy a Trembley-Matour grófnak 
vélt ur szélhámos, aki hamis uton szerezte 
meg a gróf okmányait. Az uj férj ismert 
csirkefogó, akit sürgősen le kell tartóztalni. 
Ariette inkább nevet a történteken mint bu-
sul. Az álgróf szobájából visszaérkezik Ging-
leux báró is nagy felháborodással és szintén 
jelenti, hogy az uj férj nem Trembley-Matour 
gróf, az ő barátja, hanem nyilvánvalóan szél-
hámos, aki meg akarta kaparintani Ariette 
hozományét, hogy aztán megugorjon. Lefol 
rendőrkapitány két perccel megkésve érkezik 
a szélhámos szobájába : az ál-Trembley-Ma-
tour gróf Gingleux felfedezése után meg-
szökött. 

A család rögtönzött tanácsot tart. Megvitat-
ják a teendőket, A botrányt természetesen 
mór nem lehet elkerülni és most már első-
sorban a beállott jogi helyzetet kell tisztázni. 
Le Huchard-Bernot a család barátja, aki hiva-
talból jártas a törvénykönyv berkeiben kije-
lenti. hogy a házasságot a törvény megtör-
téntnek tekinji, természetesen nem a csa-
vargóval kötött házasságot, akiről kiderült, 
hogy közönséges pincér, hanem a valódi, de 
Trembey-Matour gróffal. Szabályszerű váló-
pört kell indítani és csak ennek befejezése 
után szűnik meg Ariette a gróf felesége lenni. 
Arielte elhatározza, hogy elsősorban is sürgő-
sen meglátogatja törvényes férjét és barátai 
kíséretében nyomban autóra iŝ  ül nem feled-
kezve szerelmeséről Marcról se, akit szintén 
magával visz ismeretlen férjéhez. Milloisné, 
amikor megtudja, hogy a lánya hová szökött, 
rögtön aytóba ül és utána rohan. 

Ezen a mesén épül fel az ötletes első fel-
vonás. A második felvonásJRaoul de Trembey-
Matour gróf vadászkastélyába vezet, ahol a 
gróf az emlékezetes nagy csalódás után teljes 
visszavonultságban él. A teljes visszavónult-
ségót a függöny felgördültekor éppen megosz 
tani készül egv helyes kislánnyal, Sylvine-nH. 
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aki a közeli városban lakik és most vendége 
a grófnak. Kettőjük között Gilbert az öreg 
inas forgolódik, éppen a vacsorát tálalja, 
amidőn autótülkölés hallatszik és pár pilla-
nat múlva belép a szobába — a nem várt 
anyós, Milloisné. A kitűnő laskagyáros asz-
szonyság autójával megelőzte a lányát és 
most teljes negyedórával hamarabb érkezett 
meg a grófhoz, mint a társaság. 

A tudtán és akaratán kivül férjjé lett gróf 
először nem érti meg az anyósát, azt hiszi, 
hogy Sylvine-nek a mamája s mikor meg-
tudja, hogy ő. a nőgvülölő, aki, miután egy-
szer megcsalta a felesége, soha az életbe 
nem akar többé nősülni, — újra férj lett : 
nagyon dühös lesz és méltatlankodva kéri 
ki magának a vendégeskedést. Egy kis autó-
defektus után megérkezik közben Ariette éq 
kísérete is és a gróf bemutatkozhatik uj fele-
ségének. 

Ariette csakhamar bevallja a grófnak, hogy 
ő nem szerette a grófnak hitt szélhámost, 
hanem Marcot szereti, aki most is a kísére-
tében van s aki viszontszereti őt. Kéri a 
grófot, hogy ha már a véletlen férjévé tette 
támogassa a feleségét és tegye lehetővé, hogy 

» a Marc-é lehessen. A fiatalok azt kérik a gróf-
tól, hogy ugy intézze a vendégek elhelyezé-
sét, hogy ők ketten egy szobába kerülhes-
senek és végre egymáséi lehessenek. A gróf 
meg is igéri ezt a kis szívességet, de köz-
ben egyre jobban megkedveli a feleségét, 
most már őszintén óhajtja annak boldogságát 
és tapasztalataira hivatkozva nem engedi 
meg. hogy a fiatalok egy szobában alud-
janak. Elmondja az ő végzetes csalódásának 
történetét és kéri Arlettet és Marcot, hogy 
okuljanak a történteken és egy elhamarkodott 
pillanatban nehogy feláldozzák a boldog-
ságukat. A fiatalok engednek is a rábeszélés-
nek és elhatározzák, hogy szabályos mátka-
ság és törvényes esküvő után lesznek egy-
másé majd. ha a bíróság kimondta a válást. 
A gróf egyedül marad Sylvinnel, de minden 
szaván és minden mozdulatán érezni, hogy 
Ariette a „hites feleség" a szerelem szuny-
nyadó érzelmeit ébresztette fel benne. 

Egy forró csók — és vége 

Parisban játszódik le a harmadik felvonás. 
Ariette és Marc részére a gazdag Milloisné, 
aki kénytelen volt beleegyezni a fiatalok 
házasságába, pazar lakást rendeztet be. A gróf 
tervei szerint készül a lakás berendezése, 
mert Ariette és Marc megkérik Raoult, hogy 
rendezze be uj otthonukat az életművész ki-
finomult Ízlésével. A gróf szívesen vállal-
kozik erre a feladatra, hiszen egyelőre a fele-
ségéről van szó — és nagy gonddal tesz-
vesz az uj lakásban. Megérkezik a törvény-
szék Ítélete is : a válást kimondták. A gróf 
örül, hogy megszabadult kényes és kinos 
helyzetéből, de Ariette és Marc korántsem 

fogadják olyan nagy örömmel ezt a hirt, mint 
azt várni lehetett volna. 

Ariette rajtakapja magát azon, hogy már 
nem szereti Marcot. Mióta a gróf tanácsát 
elfogadta és nem tette meg azt a bizonyos 
elhamarkodott lépést, ugy érzi, hogy egyre, 
nagyobb távolságok választják el egykori sze-
relmesétől és az uj frigytől már nem várja 
azt a határtalan boldogságot, amit fantáziája 
kirajzolt. Marc a maga részéről azt látja, hogy 
Arlettet már nem foglalkoztatja az ő személye, 
Arlettet más valaki foglalkoztatja és az a 
másvalaki a volt férj : Raoul de Trembly 
Matour gróf. Ugy érzi, hogy elvesztette a 
játszmát és szívesen visszavonulna már a 
házassáetól, hogy Ariette boldogságát meg-
mentse. 

A gróf csomagol, hogy elutazzon. Lüktető 
párbeszédben búcsúzik volt feleségétől és az 
érzékeny bucsu hevében elcsattan egy forró 
csók. Most mér nem tudják többet sem má-
sok, sem maguk előtt titkolni, hogy szeretik 
egymást és Marc is észreveszi, hogy közte és 
Ariette között megszakadlak az érzelmi köte-
lékek. Lemond Arlettrőt, aki boldogan 
lett a felesége — most mér másodszor — 
Raoul de Trembly-Matour grófnak. 

* 

Ez a „Hol a ferjem" rövid tartalma. 

SIMON7I MÁRIA és BÉRCZ7 ERNŐ 
Renaissance Színház — „Hol a f é r j e m ? " 

Angela foto 
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BÉRCZY, SI MONyí, MOLNÁR 

lődést és vidám 
hangulatával, 

szellemes aper-
szüivel állandó 

derültségben 
tartja a néző-
közönséget. Szép Ernő mesteri fordítása le-
hetővé teszi, hogy nemcsak hogy n^m vész 
el egy jottányi se a mű gazdag ötlettárából, 
de a kiváló író még a saját csipkefinom hu-
morából is elhelyezett egy kis ráadást a „Hol 
van a férjem ?" jeleneteiben. Olyan ez a 
fordítás mint a költő többi müvei : Ízléses, 
könnyed, irodalmi, lirai, ha kell és hiányával 
van minden mesterkéltségnek. 

Bárdos Artúr rendezte a darabot. Ez az 
előadás fémjelzése. A vígjáték menete pá-
risiasan gyors, a szünetek és a feszült hely-
zetek másodpercnyi pontossági; beállításával 
A különböző rendszerek híveiből álló sze-
replők páratlan precizitással vannak össze-
hangolva. Bárdos Artúr, aki az utolsó pró-
bák alatt egy pillanatra el nem mozdult a 

Ezt a kedves vonzó cselekményt használja 
fel keretül Felix Gandera ragyogó ötletei szá-
méra. A vígjáték mindvégig leköti az érdek-

szinpadról, a „Hol a fé r jem?!" rendezésé-
vel valóban művészi múltjához méltó mun-
kát végzett. 

A közönség igaz rokonszenvvel és meg-
megujuló tapssal fogadta a vígjátékot, amely-
nek szerepei a legkitűnőbb művészek kezei-
ben nyugosznak. 

Csortos Gyula játssza a grófot. Léha és 
impozáns, mulatságos és megkapó, komikus 
és hősszerelmes egy személyben. Az ő szé-
lesskáláju művészete, amely éppen olyan 
biztonsággal játssza meg a Mandarint, mint 
a „Dupla vagy semmi" kedves, könnyelmű 
kártyásfiguráját, a gróf szerepében minden 
oldaláról csodéltathatja magát. 

Simonyi Mária a lány szerepében buja és 
meleg színeket, 
illatot és napsu-
garat hoz a szín-
padra. Üde és 
bájos megjele-
nése, rokonszen-
vesmeleg hangja 
segítségével a 
tökéletes illúzió 

magaslatára 
emelte a szerepet. 

DEZSÉRY és 
SIMONYI 

BÉRCZY és BÁCSÁN Yí 
Renaissance : „Hol a férjem ?" 

Angelo foto 
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Bacsányi Paula bemutatkozása Milloisné 
szerepében nagy sikerrel járt. Közvetlen me-
leg humorral és mértékletes groteszkséggel 
mutatta be a laskagyárosnő portréját. Marcot 
Bérczy Ernő játszotta a kulturált színész 
ösztönös harmóniájával és a tőle megszokott 
szigorúan művészi eszközök- segítségével raj-
zolta meg szerepét. A kitűnő művész uj 
otthonában ezúttal mér második pompás 
alakítását nyújtotta. 

A törvényszéki elnököt Harsányi Rezső 
játszotta, igaz, emberi figurát adva, Ging-
leux szerepében Virányi Sándor kedves hu-
mora' szerzett sok derült percet. A yigjáték-
ban viszontláttuk Dezséry Gyulát. Egy inast 
játszott az ő utolérhetetlen aranyos kedélyé-
vel ruházva fel a szerepet. Egy uj színésznő : 
Molnár Valy, 
Sil vine szere-
pében iga-
zolta, hogy 
értékes, tehet-
séges szí-
nésznő. Jó fi-
gura volt még 
a mindig ki-
tűnő Várnay 
Jenő, továbbá 

VIRÁN 71 és 
MOLNÁR 

Márkus László 
tervezte a „Hol 
a férjem ? !" ar-
tisztikus, látvá-
nyosság számba 
menő díszleteit. 

A ROSSZMÁJÚ. Az elmúlt héten egyik 
lesti színház társalgójában egy színész 
»ejelentette kollegáinak, hogy nősül. 
— Kit veszel el? — kérdezték tőle. ' 
— Találjátok ki ! 
— S/ahad olvat 'is kérde7ni, akit k 

van zai'a? — kérdezte 'csöndesen a társulat leg-' 
gonoszabb májú tagja. 

Börzetipp 
Színházi függönyt kell játszani 
Ez biztos tipp s nem hiu remény, 
Mivel minden nap többször fölmegy 
S akkor is iapsolnak, mikor lemén. 

kálmán jenő 

kisebb szerepekben ügyesek voltak Pap 
Jolán, Kalmár Rózsi és Mahláry Zoltán. 

S I M O N I és 
MOLNÁR VALI 

BACSÁNyi és SIMON71 
Renaissance: „Hol a fér jem?" 

Angelo fot< 
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Az árnyék 
Bemutató a Nemzeti Színházban 

Dárió Niccodémi sok esztendő óta az 
első olasz szerző, akit a Nemzeti Színház 
bemutat és bár ez a premiér azokat a 
szimpátiákat is dokumentá l ja , amelyek 
Olaszország és Magyarország között 
u j abban támadlak, a Nemzeti Színházat 
nyilván nem ez az ok vezette, mikor 
nem is egy esztendő, de a legutóbbi 
évek külföldi- terméséből éppen ezt a 
darabot választotta ki. 

Dárió Niccodémi neve, néhány év óta 
olt szerepel a modern szinpad legismer-
tebb, legnépszerűbb értékei között. Talán 
nem is véletlen műve, hogy első darab-
jával, első sikerét nem sa já t h a z á i é b a n , 
hanem Pár isban aratta, Dárió Niccodémi 
a modern francia társadalmi szinmü 
mestereinek lett egyszeriben veszedelmes 

NAGY ADORJÁN és VÁRADI ARANKA 
Nemzeti Színház — „Az árnyék" 

versenytársa. A franciák virtuozitásai, 
szinpadismerete, mesterségbeli készsége 
ép ugy meg van benne, mint azokban , 
de ezenfelül többet és értékesebbet tud 
adni . Temperamen tumában olasz, szines, 
heves, megragadóbb mint a franciák. 
Viszont problémáiban mélyebb, komo-
lyabb, sú lyosabb náluk. 

Komolyság és mélység do lgában éppen 
az „Árnyék" cimü da rab j a az, amely a 
legteljesebb. Biztos kézzel nyul be le az 
élet eleven sebei közé és egy nagyon 
hatásos , nagyon érdekes és semmiképen 
sem mindennapi problémát vág ki be-
lőle. Finom izlés, választékosság és elő-
kelő lélek kell ennek a p rob lémának a 
megoldásához . 

Mihez van joga a férjnek, akinek fe-
lesége, hat esztendőn át bé-
nult és merev mozdulat lan-
ságban fekszik be tegágyán? 
Mihez van joga ennek « 
férjnek, ha közben a szeren-
csétlen betegnek gyöngéd-
ségben, szeretetben, illúzió-
ban megad minden meg-
adhatót ? És micsoda joga 
van az a s szonynak , ha a 
sors kiszámíthatat lan sze-
szélyéből egy szép napon 
meggyógyul ? Erről a problé-
máról szól Niccodémi drá-
m á j a azzal a megoldással , 
hogy a meggyógyult asszony 
önmegadássa l a d j a át helyét 
az u j a sszonynak , akit a 
férfihez nem egy elmúlt sze-
relem, hanem még a friss 
szerelemnél is fontosabban 
az eleven gyermek füz. 

Ezt a nem mindennapi és 
eléggé kényes témát cso-
dá la tos bravúrral és nobilis 
ízléssel tárja elénk az olasz 
iró. A jó emberek d r á m á j a 
ez a darab , akiket az élet 
furcsa szeszélye visz bele, 
egy m a j d n e m tragikus össze-
ütközésbe s az iró előkelő-
sége, finom érzelmessége 
csudála tos gazdagságot és 
megragadó szépséget ad en-
nek a történetnek. 

Dárió Niccodémi da rab j a 
Angreio foto tehát mindenképen szenzá-
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A tipp J- * foil rrrnfi/i 
ODRy ÁRPÁD 

Nemzeti Színház — „Az é rnyçV 



ODRy ÁRPÁD és F.;MÁTRAI ERZSI 
Nemzeti Színház — .Az árnyék" 

MIHÁLYFI KÁROLYJj, 

egy u j szépséget, értéket 
és gazdagságot fedezett 
fel benne. A kollégák 
tudvalevőleg a legszigo-
rúbb kritikusok és itt a 
kritika egészen elnémult. 
A bemutató pedig a saj tó 
és a közvélemény, a kol-
légák véleményét teljes-
séggel igazolta. 

Váradi Aranka alakí-
tása igazolta ezt. A mély-
séges szenvedés és a fel-
ujjongó öröm, két véglete 
között épit csodála tos hi-
dat, kápráztató változa-
tokkal az emberi lélek 
muzs iká jának olyan meg-
ható szépségeivel, hogy 
senki sem tud elzárkózni 
előle. Egy igazi nagy szí-
nésznő szólal meg itt, ér-
zéseinek és eszközeinek 
teljes gazdagságában . 
S^Ocíry Árpád szintén sú-
lyos feladatol kapott. Akét 
asszony között élő férfi 

Anpcfn foto szerepét. Két malomkő 

ciónak ígérkezett és ezt a reménységet 
be is váltotta. A Nemzeti Színház be-
mu ' a tó j ának a z o n b a n van egy másik 
szenzációja is, és ez Váradi Aranka 
alakítása. 

Körülbelül öt hét előtt volt első pró-
bá ja ennek a da rabnak , amelyben mind-
össze ha tan já t szanak . Rendelkező próba 
volt és egyben olvasópróba. Azután 
két héttel később megtartották az első 
emlékpróbát , amelyen az a különösség 
történt, amire még magyar sz ínpadon 
alig volt példa, hogy az összes szerep-
lők teljes szereptudással jöttek elő, sőt nem-
csak teljes szereptudással , hanem teljesen 
készen. És ez első próba óta a Nemzeti 
Szinház tagjai, akik napról napra ott ül-
tek a nézőtéren, mint figyelmes hallga-
tók, egyébről sem beszéltek, mint arról 
a nagy szenzációról, melyet F. Váradi 
Aranka« alakí tása hoz. Mindegyik egy-
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de nehezen, mert érzékeink és haj-
landóságaink a részvét erejénél 
fogva a másik asszony mellett 
vannak. Mátrai Erzsi ezt a fel-
adatot vállalta és vállalkozásának 
eredménye értékes nagy egyéni 
sikere. 

Mihályfi Károly egy öreg meleg-
szívű orvos, és Nagy Adorján a 
nyersszavu, egyszerű modorú, de 
tiszta indulatu jóbarát szerepében 
teszik tökéletes művészi élménnyé 
a Nemzeti Szinház előadását, me-
lyet Horváth Jenő finom, nemes 
Ízlésű, a mélységeket és igazi 
indulatokat érvényesítő rendezői 
munkája fogott össze. A Nemzeti 
Szinház az idei szezonban első 
külföldi bemutatójával is teljes 
nagy sikert mutatott. 

A premiér előkelő közönségének 
tapsai egyformán szóltak a^darab-
nak és .a^szinháznak. 

NAGY ADORJÁN 

közé kerülten őrlődik jó-
sággal és szeretettel mind-
két fél felé és tehetetlenül 
a tragikus problémában. 
— Tulajdonképen eléggé 
passziv ez a szerep és 
Odry művészetének min-
den gazdagsága kell hoz-
zá, hogy olyan érdekes, 
központban álló és ha-
tásos legyen, mint a Nem-
zeti Szinház e lőadáséban. 

T. Mátrai Erzsi a má-
sik asszony szerepében 
azelőtt a komplikált és 
nehéz, de szinész szá-
méra igazán érdekes fel-
adat előtt áll, hogy meg-
nyerővé tegyen egy olyan 
figurát, akit nehéz meg-
nyerővé tenni, hogy el-
fogadtassa annak a nő-
nek a jogát, akinek igaz-
ságát talán elismerjük, 

VÁRADYARANKA/ MIHÁLYFI 
Nemzeti Színház — „Az árnyék" 

An/refo foto 
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Egyre nö az á r ! 
Szakmáiy rajza 

a Kossuth Lajos-utcában már 3000, beljebb 
a Kigyó-téren, amely már majdnem a Duná 
nál van, 3200. A Dunaparti korzó mellvédjé-
nél találkozom magával az Árvizsgáló-Bizott-
sággal, azt vizsgálta, kit lehetne megbüntetni 
az ár rohamos emelkedéséért Mialatt a ta-

A „Rajna kincse" igazi vizben 
, Srakméry rajza 

1838 óta, amikor Pest viz alá került, a 
budapesti napilapok vizéllás-rovatvezetőinek 
először volt ismét egy lázas hetük. Ennek 
következtében az összes vizállás-rovatvezetők 
kartellbe tömörültek és fizetésjavitást köve-
teltek. Ugyanekkor e sorok Íróját, mint a leg-
ősibb vizviccek letéteményesét maga elé 
rendelte a Színházi Élet szerkesztője és igy 
szólt : 

— Minthogy az áradás egyre nagyobb 
veszedelemmel fenyegeti szeretett fővárosun-
kat, megbízom Önt, hogy irjon egy színes és 
érdekes riportot a pesti árvízről. 

Ha a miniszterelnökhöz küldtek volna, 
frakkba vágtam volna magamat, miután ár-
vizes riportra küldtek, csónakba vágtam ma-
gamat és kieveztem adósságaim tengerén a 
körútra. Szenzációs tapasztalataimról a követ-
kezőkben számolok be : 

Egyre nö az ár! 
A Rákóczi-uton még meglehetősen száraz 

lábbal tudok átjutni, de ahogy a Belváros 
felé megyek, a boltok kirakatain észreveszem, 
hogy veszedelmesen nő az ár. Ugyanaz a 
nyakkendő, ami a Rákóczi-uton 1700 korona. 

nácskozásra fülelek, hirtelen a következő 
vésztjósló mondat üti meg a fülemet : 

Bárdos átviszi a „Hajót" 
Szakmáry rajza 

házak is készültek az árvizveszedelemre, 
mert például a Hajótól megfosztott Belvárosi 
a vészhirek kapcsán rögtön műsorra tűzte az 
Árnyhalászt, ugyanakkor a Nemzeti Színház 
műsorába illesztette a Vízkeresztet a fő-
szerepben Vízvári Mariskával, az Operában 
pedig elhatározták^ hogy mihelyt a viz el-
önti az Andrássy-utat. előveszik a Rajna 
kincsét. Az igazgatóság már előre örül, hogy 
a sellő-jelenetet természetes és korhű miliő-
ben hozhatja színre. A Király Színház részint 
a Petőfi-centenárium, részint az árviz hatása 
alatt esti előadásban játszatja a János vitézt 

Hajót Bárdos átvitte a Renaissanceba 
Ugy látszik, hogy a hullámok valahol a 

Lipótváros körül kiléptek már medrükből, mert 
mire Bárdos sietve átvitte a Hajót. Egyébként 
meggyőződtem, hogy a többi budapesti szin-
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és megbízta a gazdasági hivatalt, hogy meg-
felelő mennyiségű kékitőt szerezzen be a 
Kék tó-jelenethez. 

Mindezt szorgalmasan följegyeztem a note-
szomba és a leginkább fenyegetett Lipótváros 
felé kormányoztam csajkámat, amikor mene-
külő liberális képviselőkkel találkoztunk, akik 
Sándor Pállal élükön ezt kiabálták : 

— Éljen a numerus clausus ! 
— Mi történt, képviselőm, az isten szerel-

méért — kérdeztem, mire Sándor Pál igy 
felelt : 

— Semmi, fiam, csak mi is 
uszunk az árral 

Rendithetetlenül folytattam utamat a Lipót-
város szive, a Szabadság-tér felé. Útközben 

Szakmáry rajra 

mellém szegődött egy ismeretlen ur és maka-
csul kisért egyik utcából a másikba. Végre 
kénytelen voltam kérdőre vonni : 

— Nem mondaná meg, hogy mit akar tőlem? 
— Maga mellett biztonságban érzem ma-

gamat — válaszolta az ismeretlen — mert 
magának jó száraz humora van. 

Végre a Szabadság-téren kötöttünk ki, de 
bár az első látszatra semmi különöset nem 
észleltem, nagy bajnak kellett lennie, mert a 
tőzsde kapuján kétségbeesett arcú emberek 
özönlöttek ki és ezt kiabálták : 

A baisse, vagy a tnzsdések benn vannak a vizben 
Szakmáry rajz* 

— Ugy kell nekünk, miért spekuláltunk 
hausse-ra, most csúnyán 

benne vagyunk a vizben ! 
A közelben még nem tudtam a veszedelem 

horderejét megnézni, de a viz nem lehetett 
messze, mert bizonyos távolságból mér el-
mosódtak a hangok. Egy sápadt ember jött 
felém, aki barátjának arról panaszkodott, 
hogy vizértágulást állapítottak meg nála. 
Előttem egy csomó vizesnyolcas szaladt az 
utcán, de leginkább megrémített, amikor egy 
csinos, fiatal leány bizalmasan belekarolt a 
mellette elmenő ismeretlen urba, mire egy 
öreg ember a hátam mögött megszólalt: 

— Istenem, hová sülyedtünk ! 
Tehát már sülyedtünk, konstatáltam két-

ségbeesve és a Nyugati pályaudvar felé vet' 
tem utamat, ahol egy sikkasztó bankbizo-
mányos az induló bécsi gyors lépcsőjéről 
igy kiáltott vissza : 

— Utánam a vízözön ! 
Eszembe jutott, hogy az emberek 1838-ban 

is a magasan fekvő Budára menekültek, 
gondoltam, legokosabb lesz, ha én is itt-
hagyom ezt a veszedelmes Pestet. Útközben 
találkoztam Karinthyval. Igen vidám volt, 
mert ő már a beevezettek között van. 'Át-
irányítottam csónakomat Budára, fölkapasz-

kodtam a Várba és boldog megnyugvással 
konstatáltam, hogy 

ha minden budapesti színház viz alá kerül, 
a Várszínház kint lesz a vízből 

öt riportot egyébként légmentes palackba 
dugaszolva, beledobtam a vizbe. Én magam 
nem mehettem, mert afölötti örömömben, 
hogy biztos helyre kerültem, berúgtam és 
inzultáltam több békés járókelőt. A közvéle-
mény hullámai átcsaptak a fejem fölött. Ha 
sikerül szárazon megúsznom, legközelebb 
személyesen is bemegyek a szerkesztőségbe. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Egy szenzációs válóper 
amelyről mindenki beszélni fog. 

Hetek óta egy szenzációs válóperről sut-
tog „tout Budapest". Birói körökben, tigy-
védek között, a nagy társaságban, a szín-
házak körül, sőt a legszélesebb közönség 
körében másról se beszélnek, mint arról 
a pikáns szenzációról, hogy válik a leg-
híresebb válóperes ügyvéd szép felesége. 
A hires ügyvéd, aki annyi házaspárt el-
választott, most maga esett 
a válás vermébe. Bizonyo-
sat az esetről senki se tud, 
de annál színesebb részle-
teket eszel ki a pletyka. 
Egy szerencsés véletlen ke-
zünkbe juttat ta a szenzációs 
válóper vaskos aktacsomó-
ját. Ezennel megkezdjük az 
akták közlését. Nincs az a 
regény, amely érdekesebb, 
niftcs az a vigjáték, amely iz-
gatóbb lehetne annál amit az 
iratok tartalmaznak. íme az 
aktacsomó hiteles képe. És 
íme elsőnek az első akta, 
maga a válókereset,amellyel 
megindult a szenzációs per : 

1 BUDAPESTI M.Kia 
I V A L O T Ö R V E N V 5 Z . É K : 

I IKTATÓSZÁM 
17BS1. e.M. 

^ tek 7fátii&tv£ry<*íl<Jm 

St föarhfv*. jfi-U^-tándí 

UOTVËD eup*pe.iTer« îï urt. , M 

azzal, hogy Budapest leghíresebb válópör-
specialistájához mernem feleségül. Tudtam, 
hogy válóperekben a férjem a legkapósabb 
ügy véd, tudtam, hogy őnélküle nincs divatos 
válás Pesten, tudtam, hogy az ő oldalán 
válóperek között fogok élni. De azt nem 
tudtam bíró urak, hogy egy tenorista fele-
ségének a helyzete mennyei mulatság az én 

helyzetemhez képest. Az én 
-— ^ férjem a válótenorista ! 

Tudós, művész, szónok, 
híresség és — rettentően 
csinos ember! Biró urak, 
az én férjemhez csak a nők 
jönnek válni! Az in férjem 
a válóperes hölgyek becézett 
kedvence. És csak a szép 
hölgyek kedvence ! Egy esz-
tendő óta, mióta a felesége 
vagyok, még csak véletlenül 
se tévedett be hozzánk egy 
fér/i. Az én lakásomba csak 
a válóperes szép asszonyok 
játnak ! 

Tekintetes Válótörvényszék ! 

Alulirott dr. Barren Mik-
lósné (művésznevemen Dar-
vas Lili) megtört szívvel és 
mély tisztelettel kénytelen 
vagyok arra kérni a tek. 
Válótörvényszéket, hogy dr. 
Barren Miklós(müvésznevén 
Törzs fenő) budapesti ügy 
véddel kötött házasságomat 
felbontani méltóztassék. 

Tudom, hogy ez a lépésem nagy meg-
döbbenést fog kiváltani éppen a Válótör-
vényszék körében. Hiszen annyi jóbarátunk 
van a válóperes birói karban és még a 
tapasztalt válóperes bírák között sem akadt 
egyetlen egy se, aki esküvőm napján arra 
mert volna gondolni, hogy ez a nagy sze-
relmi házasság is válóperrel végződhetik. 
Egy évvel ezelőtt, amikor házasságot kötöt-
tem Barren Miklós úrral, tisztában voltam 

0t föamm JÁA&0 /UMM! 
A . _ . T 

/ " 'Wvait >u»t/»— Já-njo y bjuvxÖ*tsmcuztí/ agucCQ 
SrnoupG^ <f 9 

És ezt a helyzetet, biró 
urak, angyali türelemmel 
tűrtem én egy évig. Tűrtem, 
ameddig lehetett. De ekkor, 
egy este, mikor a férjemhez 
megint egy válóperes szép 
asszony érkezett, ezen az 
estén . . . 

Rettenetes ! Ebben a pilla-
natban birói végzést hoztak 
a. Színházi Életnek. A birói 
/égzés szigorúan figyel-

meztet bennünket arra. 
tárgyalás előtt lévő válóper 

a nyilvánosság elé vinni tilos. 
Birói végzés ellen nincs 

vagyunk várni a 

hogy 
anyagát 
Mit t ehe tünk? 
apelláta. Kénytelenek 
jövő hétig, amikor is Vajda Ernőnek, a 
„Szerelem vására" esküdtszéki tárgyalásán 
világhírűvé lett b i rónak személyes elnök-
lésével a Magyar Színházban nyilvá-
nos főtárgyalásra kerül „A válóperes 
hölgy". 
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Levendula 1 Mennyi régi emlék kél életre 
ennek a szónak a hallatara. Levendula ! Ki-
múlt tavaszok orgonavirágos illata száll elő 
az emlékezés kincsesládájából, elfelejtett da-
lok kedves melódiája kábítja el újra a szivet, 
s nagyanyáink ódon almáriomában a féltve 
rejtegetett báli táncrend, édes álomba ringató 
mését kezd regélni . . . 

Hol volt, hol nem volt . . . A Várszínház 
nagyfüggönye lassan felemelkedik és Szilágyi 
László halk és finom énekesjátéka nyomán 
megelevenedik a magyar biedermeyer leg-
szebb korszaka. 

Anno 1823. Budán vagyunk egy intim han-
gulatu kis boltíves szobában. Künn arany-
sugarat szórja a nap a tabáni hegyoldalra; 
benn Heynisch ur, a magyar társulat karmes-

tere tanítja a vándorszínész kórust a „Lam-
mermori Lucia" nagy fináléjára. Régi meló-
diák zsonganak fel a zenekarból és már ott-
honosan érezzük magunkat a darab száz 
évvel ezelőtti miliőjében. Ami nem is nagyon 
csodálni való, mert a szinésztanyán, ahol ez 
az első felvonás lejátszódik nem kisebb nagy-
ságok élnek együtt, mint Déryné asszony a 
híres primadonna, Szentpétery ur a kitűnő 
bonvivant és Megyeri Károly ur az akkori 
„Rátkay", akit Petőfi „Tintás üveg" cimü hu-
moros verséből, már az iskola padjain sze-
rencsénk volt megismerni. 

A triumvirátus együtt lakik, együtt éli a 
komédiások vig-szomoru életét. Bizony ez az 
élet nem mindig fényes és koplalni is többet 
koplalnak őkegyelmék, mint amennyit vacso-

SZERZŐ, RENDEZŐ ÉS 
Marczinka Vica, Szilágyi László a szerző, Papp 

Remete Géza a 

FŐSZEREPLÓK 
Manci, Harmath Hilda, Szentiványi Béla 
rendező, 

Mészöly felv. 
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PAPP MANCI és REMETE GÉZA 
Várszínház — „Levendula" 

Mészöly (elv. 

Mit a csók, sima bók ölelés 
Ha a pénz a zsebembe kevés 
A legszebb lány se kincs 
Örökös rabbilincs 
Hozománya ha nincs 
Koma rá ne tekints 
Mit a bájteli szép feleség 
Ha a kaszniba nincs eleség 
Ha az éhség kiráz 
Jöhet angyalka száz 
Értük még sem tud elfogni láz. 
Szentpétery és Déryné szerelme már sokkal 

komolyabb természetű. Déryné kimondhatat-
lan rajongással csügg a vándorszínészen, 
akivel hét éve rója az országutakat. 

Amíg minden kicsi rózsa el nem virul 
Csillagom az égről még le nem hull 
Amig élek szivem rejtekén 
Szeretlek én. 
— Mondja Déryné. Hát bizony ilyen „szent 

érzemény" is csak a régi jó időkben volt. 
De amint a közönség csakhamar tapasztalja, 
ezt az érzeményt is nagy veszély fenyegeti. 
A veszély egy csábítóan szép bécsi grófné 
alakjában jelentkezik. Camilla grófné régi 
ismerőse Dérynének és most az udvari vadá-
szatról szökik meg, hogy egy kényes szerelmi 
üg> ben tanácsot kérjen a színésznőtől. A ta-
nácskérés ugyan nem sikerül, mert a grófné 
bizonv alaposan csalódik abbnn a hitében, 
hógy Déryné egy raffinált dáma, aki szerelmi 
cselvetésekben járatos. Nagyobb baj az, hogy 
a grófné mégegyszer visszatér a szinészta-
nyára és most már a délceg S/entpéteryvel 
kerül szemközt, aki egyedül ábrándozik a 

ráznak, de azért jó kedvüket sohasem vesz-
tik el. Most is pattogó tercettben mondják el 
a „diátrista pálya" keserveit : 

Ladilom kacagva ázni fázni 
Ladilom mulatni és nótázni 
A cudar világra fittyet hányni 
A babád miközben csókot ád 
Ladilom sirva is jót nevetni 
Ladilom mig szived ég szeretni 
Ha baj ér sietve elfeledni 
Ez lám a boldogság I 

Ami a fődolog, a dalban jelzett boldogság 
mindenesetre megvan. A triumvirátus minden 
tagjának akad szerelmes párja. Szentpétery 
Zsigmond a poétikus és jószivü kis Déryné 
kedvese, a rosszcsont Megyerit pedig ketten 
is imádják Pretzlmayer Lotti, a budai pék-
mesterlány és Hitzingerné a színészek szál-
lásadónője. aki öreg kora dacára is udva-
roltat magának és különösen Megyeri ur 
gyomrának kitűnő gondviselője. Megyeri ur 
általában nagyon sokat ad a jó kosztra, 
szinte a gyomrával szeret- Elképzelhető tehát 
öröme, mikor egyszerre Lottika jelenik meg 
a bohémtanyán sonkával, szalonnával és 
kaláccsal megrakodva. Mert hiszen : 

MARCZINKA VICA és REMETE GÉZA 
Várszínház „Levendula" 

Mészöly Mv. 
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TIHANYI BÉLA és PAPP MANCI 
Várszínház — „Levendula" 

Mészöly klv. 

tavaszi alkonyatban, miután az egész ház-
nép elment a nagy Dunaünnepélyre. 

Csodásan szép Chopin-dal zeng a mesz-
szeségben és bizony a „hof dámák"-hoz nem 
szokott vándorszínésznek nem sok kell, hogy 
elkábuljon a bécsi parfüm bóditó illatától. 
Egy művészettel megirt és pompásan felépí-
tett jelenet kapcsán Camilla grófnő maga is 
belemegy a kalandba és szintén megsebzett 
sziwel nyújtja kezét búcsúzóra. 

Ekkor azonban meglepő fordulat történik. 
Az ablak előtt utcai muzsikusok jelennek 
meg, hogy reggelig tartó szerenádot adjanak 
Dérynének. A grófné és a színész megdöb-
benve látják, hogy a szobából eltávozni le-
hetetlen. Most már bele kell törődniök a vál-
tozhatatlanba, Camillának ott kell töl-
teni az éjszakát. Pajkos iramban fejeződik 
be a felvonás evvel a bájos szituációval, 
miközben mámorosan zeng fel a Chopin-dal 
refrainje : 

Mily drága hang remeg szivemen át 
A szép május énekli bűvös dalát 
Mint égi zene lágy üteme száll felém a szó 
Hogy hőn szeretni édes, hőn szeretni jó. * 

A második felvonás néhánv nap múlva a 
királyi palotában hozza össze a főszereplő-
ket. József nádor a szeretett „palatínus" ad 
itt fényes estélyi, amelyre a színtársulatot is 
meghívja. Természetesen a vendégek között 
Camilla grófnő is ott van, akiben Szentpétery 
bámulva ismeri fel a tabáni májuséjszaka 
ismeretlenjét. A szegény vándorszínész most 
még jobban belekerül a szép bécsi asszony 
bűvkörébe, már mér szinte Dérynét is elfelejti 
és mámorosan énekli Camillával 

Várj tarka szivárvány 
Várj ne hagyj el árván 
Jöjj értem légy vezérem 
Éltem során á t . . . 

A kis Déryné viszont a mesevilágról, mond 
el sejtelmesen szép melódiákat. 

Ott tul a hegyen kacsalábon a vár 
Jöjj oda már, száz csoda vár 
Táltos lovunk egyenest oda száll 
Ugy repül mint a madár 
Szép ott az élet, csak vig nóta jár 
Lágy muzsikától visszhangzik a táj 
Tul a hegyen kacsalábon a vár 
Jöjj oda, még itt a nyár. 

Még egy pillanatra kilobban a jókedv a 
ropogós és elementáris mulató nótával, amit 
Mègyeri elragadó temperamentuma diktál : 

Ég a kunyhó, roppan, lobban 
Vizet ide gyorsan a Dunából 
Ég a szivem jobban dobban 
Leányt ide gyorsan a javéból 
Ég a szivem nem baj ha elég is 
Csókos ajkad lesz még az enyém is 
Más baját meg bánja kánya 
Ülj ölembe tubicám a ragyogóját ! 

A következő jelenetekben azonban a,cse-
lekmény lázasan robog a kifejlés felé. Ca-
milla grófné már nem elégszik meg a hódí-
tás sikerével, Szentpéteryt Bécsbe akarja csalni. 
4rra csábítja, hogy hagyja el ezt a szegény 

TIHANYI BÉLA és HARMATH HILDA 
Várszínház — „Levendula* 

Mészöly fe/v. 
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HARMA I H, REMETE, 
SZENTIVAN7I 

országot, jöjjön vele 
a császárvárosba, ahol 
gazdagság, dicsőség, 
szerelem várja : 

Becs, Bécs, Bécs 
Földi éjben, égi mécs 
Rád vár szivünk 
Egyetlen vágyunk 
Szép boldogságunk. 

Es a csábító bécsi 
parfüm győz a szeré-
nyen illatozó levendula 
fölött. Még csak egy 

kirobbanó incidens 
kell, amelyben Camilla 
Szentpétery mellé áll 
és a vándorszínész ott-
hagyja a színészeket, a királyi palotát és 
rohan a nagyvilági szerelem mámoros szi-
várványa után. A kis Déryné pedig zokogva 
borul le a trón pompás, biborszőnyeges már-
ványlépcsőjére. 

* 

Mikor a függöny felgördül a harmadik 
felvonásra, hajnal van. Az óbudai gyors-
kocsiállomásra érkeznek a grófné és Szent-
pétery, hogy az első postakocsival elutazzanak 
Bécsbe. Mámoros lázuk már kissé lehűlt, de 
már ha megkezdték,', be is akarják fejezni a ka-
landot. Kis vártatva idejön Déryné is, aki egy 
'humoros párbajhistóriából kifolyólag kiséri 
az erdőbe Lottit és Hetzingernét. A szegény 
kis Déryné sirva nézi a tavaszi tájat és 
hűtlen szerelmese felett kesereg, 

Levendulaág : kedves szép virág 
Mondd meg mért oly 
Üres nekem a világ 
Sirni mért muszáj ; a tavaszi tá] 
Láttára mondd mi az bennem 
Ami úgy fáj 
Régi drága kis virágom 
Te láttad csak boldogságom 
Most utolszor könnyet ontva nézlek 
Mire itt a tél, lehull a levél 
Úgyis tudom, hogy én akkor 
Már nem élek. 

igy énekel Déryné . . . és az ének vége fele 
egyszer csak ott áll mellette Szentpétery. Most 
egy végtelenül finom és megható jelenet kö-
vetkezik. Búcsúzni akar Szentpétery életének 
eddigi osztályosától. Es hangzanak a bucsu 
bocsánatkérő s z a v a i . . . és felcsendülnek a 
régi vándorlás elfelejthetetlen emléke i . . . és 

egyszerre csak kitör 
Szentpéteryből minden, 
mert belátja, hogy ezt 
a földet és ezt a nőt 
nem szabad elhagynia. 

— Rizácska ne en-
gedjen el, mentsen meg ! 
Kergesse el a bódula-
tot, ami rajtam van, ne 
hagyjon el most, mi-
kor megtaláltam maga-
mat . . . . — mondja 
Szentpétery és Déryné 
könnyezve öleli át az el-
tévelyedett szerelmest. 
Camilla grófnő pedig 
megérti a mindenható 
szerelmet és egyedül 
utazik a postakocsival 
Bécs felé. . . 

PAPP MANCI 

REMETE, HARMATH, TIHAN71 
Várszínház — „Levendula" 

Mészöly fetv. 
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TIHAN/l BELA 

MARCZINKA VICA 

nagyobb sikerét fog-
ja aratni a szép Ca-
milla grófné megsze-
mélyesítője. Méltó 
partnere Tihanyi 
Béla, akinek szár-
nyaló tenorja pom-
pázó erejében kelti 
életre a Schubert, 
Chopin,Mendelsohn 
és Strauss muzsiká-
kat. Marcinka Vica 
egy kis budai pol-
gárlány szerepében 
igazolja be, hogy 
vérbeli szubrett. — 
Nagy meglepetése 
az előadásnak Re-
mete Géza, akiben 
ragyogó humoru ko-

mikust ismer meg majd a közönség. Me-
gyeri szerepét adja Remete, élettel duzzadó 
alakításban. Ungváry Ferenc a Várszínház 
drámai együttesének erőssége József nádor 
alakjáért pártol át az operetthez és kis szere-
pében is nagyszerű emberábrázolást mutat 
S. Fáy Gizella Hitzingerné alakját eleveníti 
meg jó komikai szériával, Szentiványi Béla 
kedves és mulatságos Steiger Flórián, kitűnő 
kabinetfigura. És végül, de nem utolsó sorban 
jeles színész B. Polgár Béla, aki a lengyel 
gróf alakját ruházza fel néhány érdekes vo-
nással. A rendezés munkáján Remete Géza 
nagy routinja látszik, a zenekaron pedig 
Turay Mihály karmester lelkiismeretessége 

Eddig a „Levendula" meséje. De csak dió-
héjba szorítva, mert nehéz volna elmondani 
mindazt a sok poétikus és kacagtató epizódot, 
amely az operett cselekményét a három fel-
vonáson áttarkitja.Könnyed franciás stílusban, 
de mindig az irodalom határain belül megirt 
szövegkönyve „Levendula", amellyel Szilágyi 
László egyszerre a kész színpadi szerzők so-
rába került. Külön dicséret illeti a nemesen 
csendülő versekért, És igaz elismerést érdemel 
a darab pompás muzsikája. Friedl Frigyes 
és Somló Sándor a Városi Színház karmes-
terei állították össze a partiturát a mult szá-
zad divatos komponistáinak műveiből, részben 
pedig saját szerzeményeikből. 

A Várszínház szokatlanul sikerült szerep-
osztásban és ragyogó kiállításban hozta szinre 
a magyar szerzők újdonságát. A darab ven-
dégprimadonnája Harmath Hilda, a Fővárosi 
Operettszínház művésznője, aki az „Olivia 
hercegnő"-ben vette át Ko-
sáry Emmi szerepét. 

A fiatal primadonna leg-
nagyobb Ígérete a jövő 
szinészgenerációnak. Déry-
nét játssza a szomorú és 
lemondó szerelmes asz-
szonyt, ugy, hogy minden 
hangja a szivhez szól-

A Várszínház kipróbált 
gárdája élén Papp Manci 
a budaiak kedvelt prima-
donnája viszi diadalra a 
darabot. Egy hódító bécsi 
grófnőt játszik és tempe-
ramentumos játékával a 
régi császárváros virág-
korát idézi fel. Külön di-
cséretet érdemelnek szép 
énekszámai, amelyek ré-
vén mint énekesnő is leg-

HARMATH, TIHAN7I, PAPP 

Várszínház — „Levendula" 
Mészöly fmlr. 
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Tudja ön, 
hány tényezőnek Hell pontosan összevágni hogy siKer legyen ? 

A közönség, mikor egy nagysikerű premiér 
utón vidám hangulatban távozik a színház-
ból, nemis sejti, hány fontos követelménynek 
kellett megfelelni a szerzőnek, darabnak, 
színháznak, rendezőnek,előadó művészeknek, 
zenekarnak, karmesternek, díszlet- és jelmez-
tervezőknek, — egyszóval hány tényezőnek 
kellett pontosan összevágni, hogy a darab 
„jó" legyen, hogy siker legyen. 

Részletezzük egy kicsit, mi „A gárdista" 
sikerének titka. 

1. Szerzők 
Vincze Zsigmond és Kulinyi Ernő is kitűnő, 

tapasztalt színházi emberek, finom érzékkel 
választották meg témájukat ; megérezték, 
milyen varázsa van újra a romantikának 
s meleg szívvel, de egyben öntudatos, biztos 
kézzel irták meg operettjüket. 

2. Darab 
„A gárdista" pompásan felépített darab. 

Megkapóan érdekes a meséje; elmés és 
mulatságos a szövege ; cselekménye három 
országba is elviszi a nézőt; miliő je színes, 
csillogó ; kiállításra, látványosságra alkalmas; 
hőse leányszivek ideálja, költő és gárdista : 
a daliás Kisfaludy Sándor. 

3. A muzsika 
Ragyogóan változatos, melódiagazdag mu-

zsikája van. Magyaros^ franciás, olaszos, 
spanyolos és bécsies motívumok váltakoznak 
benne csillogó zenekari köntösben ; pompás 
slágerszámok, szívből fakadt szerelmes me-
lódiákkal, nagyszerű táncok, grandiózus finá-
lékkal. S ezt a remek muzsikát csengő-bongó, 
eimés versek festik alá. 

4. A színház 
A színház áldozatkész és pazar. Legjobb 

erőit foglalkoztatja a darabban, a m. kir. 
Operaház két nagynevű, népszerű művészét 
szerződtette a vezetőszerepekre, s olyan ki-
állítást produkál, amely szemkápráztató. 

5. A rendező 
Sziklai József „A gárdista" színes fantá-

ziájú rendezője. Istenadta tehetség. Virtuóz 
kézzel bűvöli fel a császárváros egykori 
pompáját, a farsangi Graben tarka, csillo-
gását, Provence költői szépségét, a Balaton 
azúrkék mosolyát. Mestere a látványos fel-
vonulásoknak, szemet-bűvölő balleteknek. 
brilliánsan beállított táncoknak, amelyeket 
nem győz ismételtetni a közönség• Finom 
stilusérzékét dicséri „A gárdista" festői szép 
köntöse. 

6. A karmester, zenekar 
Egész Európában alig van operettszínház, 

ahol ilyen zenekar tolmácsolná a komponis-

tát ; s az erőskezű Fridi Frigyes muzsikali-
tása megérzik a zene minden ütemén. 

7. Az előadás 
„A gárdista" már a szereposztással is meg-

nyerte volna a csatát. Walter Rózsi, a ra-
gyogóan szőke primadonna, egymaga olyan 
művészi attrakció, amely párját ritkitja. Nem 
minden decenniumban tűnik fel ilyen csodás 
hangú, ragyogó primadonnatehetség : csupa 
báj, csupa elevenség, mosoly és grácia s 
ugy táncol, mint egy Primaballerina, ldeá-
lisabb személyesitője nem is lehetne a szép 
Szegedy Rózának ; épily ideális a partnere 
Palló Imre, a címszerep daliás, melegszívű 
kreálója. S a többiek : az elragadóan fess, 
táncoslábu Tisza Karola (Medina) ; a bájos 
Abonyi Marianne (D'Esclapon Caroline); a 
kacagtatóan mulatságos, Sziklay József (Kre-
pinszki Miciszláv grófi ; az ötletes, groteszk 
Horti Sándor (Vigono balletmester) ; Gábor. 
Simay (Háry János) Sik, őrley Flóra, Mihály fi 
Julia, egytől-egyig jelentős tényezői a minta-
szerű együttesnek. 

8. A diszlet, jelmez 
„A gárdista" csillogóan pazar kiállításán 

három hires művész is buzgólkodott : Faragó 
Géza, Kéméndy Jenő és ifj. Oláh Gusztáv. 
Impozáns az első felvonás gyönyörű tánc-
terme : Vigono cs. és kir. bailetiskolájnban, 
az 1796-iki Grabennel a ] háttérben ; megka-
póan színes a második felvonás provencei 
kertje s muzsikáló hangulatot áraszt a 
harmadik felvonás balatoni villája. A jel-
mezek közül Róza kecses bécsi toiletteje, 
stilizált magyar ruhája s pittoreszk provencei 
kosztümje, valamint Medina fantasztikus kar-
neváli ruhája, leheletszerű pongyolája szen-
zációsak. De ragyogó a többi kosztüm is. 
A ballet pedig egész sereg szebbnél-szebb 
jelmezben jelenik meg. 

S még hány pont van hátra, ami mind 
fontos tényezője a darab sorsénak I De talán 
ennyiből is kitűnik, mi mindennek kell össze-
vágni egy premiéren, hogy igazi meleg és 
nagy siker legyen, „A gárdistá"-nál minden 
körülmény pompásan összevág. A Városi 
Színház megnyerte a szezon nagy csatáját. 
A diadalmas „Gárdista" hosszú ideig ural-
kodni fog a női sziveken. 

CSIPKE 
A Csipke finom verseiben 
Rendkívül sok a költői erő. 
Biztos, hogy a kritikusok közt 
Nem igen akad Csipke-verő, 

Kálmán Jenő 
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Bevezetés 
ßlaha Lujza nevéről szappant neveztek el 

és ebből a szappangyárosnak van haszna. 
Fedák Sári nevéről cipőkrémet neveztek el 
és ebből a cipőkrémgyárosnak van haszna 
a népszerűséget mindig azok gyümölcsöztetik 
nagybankóra, akik mások dicsőségéből tud-
nak vagyonokat szerezni. Ez kérem csak egy 
kis társadalom bölcseleti megállapítás, amelyre 
okvetlenül szükség van, hogy témánk vilá-
gosan álljon a m. t. olvasó előtt. Mert kérem 
alássan miről van szó? Arról könyörgöm, 
hogy Boross Géza és Békeffy László (ugye-
bár méltóztattak mér hallani e két nevet ?) 
elhatározták miszerint 

a) egy év alatt többszörös milliomosok 
lesznek, 

b) a milliókat saját népszerűségükből fog-
ják megszerezni, 

c) ennélfogva ezentúl kizárólag saját szám-
lára lépnek fel. 

Denikve, Békeffy és Boross (ne hogy egyi-
kük megsértődjék, egyszer Békeffyt, egyszer 
Borosst kell előreirni) Kabarét nyitottak ! Ed-
dig négy-öt-hat-hét helyen is f-lléptek egy-
szerre, agyon strapálták magukat loholtak 
egyik helyről a másikra és mindenütt ők vol-
tak a sláger. Gondolták : miért ne koncen-
tráljuk mi ezt a sikert egy helyre, oda ahol 
mi lehetünk a gazda is. Akármilyen helyen 
is hirdették Boross és Békeffy fellépését, min-
denütt zsúfolt ház volt, mert a publikum jól 
tudja, hogy ma, Pesten, szívből nevetni, na-
gyokat kacagni csak ott lehet, ahol ez a két 

drága fiu ez a két aranyos színész, ez a két 
Istenáldotta humorista mókázik. 

Szóval, megnyílt Békeffy és Boross kaba-
réja a Rákóczi-uton, az Imperial bar helyi-
ségében. Kedves, otthonos, hangulatos hely, 
van benne valami régi közvetlen bohém sti-
lus, van háziasság is és van diszkrét, finom 
hangulat és vidámság. íW M 

Hogy a műsor milyen, amelyet a két di-
rektor összeállított, arról már csak 

tárgyalás 
cimü fejezetben számolhatunk be. Tehát, elő-
ször is kik lépnek fel ? Lássuk a medvét, 
illetve a neveket. íme a társulati névsor: 

Kökény Ilona 
Berky Lili 
Dolinay Hona 
Boross Géza 
Békeffy László 
Szeghő Endre 
Sárossy Mihály 
Czobor Ernő. 

Ezek csak a főemberek és még hány pompás 
színész, akik rövidesen ugyancsak oszlop-
tartók lesznek a Boross-Békeffy kabaréban. 
Mért kabaré ez ? Bizony Isten, nem valami 
mulatóféle, amelyiknek semmi köze sincsen 
színpadhoz, irodalomhoz, művészethez. Ami 
ötletet, vidámságot csak össze lehet préselni 
egy kabaré műsorában, az mind együtt van. 
Természetesen Boross és Békeffy járnak elől 
a munkában, ők dolgoznak legtöbbet, mintha 
csak mind a hat elhagyott kabaré helyett itt 
akarnának mindent leróni a közönségnek 
Teremtuccse : nehéz igy elmondani, hogy mi 
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Témát adok 
Irta : i f j . Békeffy Istuán 

Hallatlan kedves, mulatságos vidámság; azok-
ról az alakokról szól, akik a kávéházban el-
fogják az embert és pompás feldolgozni való 
témákat mesélnek az Írónak. Egyiket a kis-
gyereke álmodta, a másik éppen most jutott 
az eszébe a villam°son. Szívesen átengedi, 
csak a szerzgj tantiémekből fizessünk ezért 
pár percentet. Meg a nevét Írassuk ki a szin-
lapra. Toronyórára nem is tart igényt. Czobor 
és László játsszák a pompás jelenetet és a 
maguk színészi humorából is sokat hozzá-
adnak az eredeti ötlethez. 

Láttam a Glóriát 
Irta. Békeffy, játssza Békeffy and partnere, 
conference is, jelenet is, croquis is, humo-
reszk is, irodalmi tanulmány is ; és mindenek-
felett rettentő sokat lehet kacagni Békeffy 

mindent lá-
tott együtt az 
ember a meg-
nyitó műso-
ron. Nézzük 
csak először 
a darabokat, 
jeleneteket : 

BERKY LILI 

KÖKÉNY ILONA 

DOLINAY 
ILONA 

pompás, karrikirozó megfigyelésein, amelyek 
az ő egyéni kedvességén keresztül még arra 
is hizelgőek, akikről beszél. 

Régiségkereskedés 2023 ban 
Irta : Bernáth Istuán 

A címről kitalálhatja mindenki, hogy milyen 
hallatlanul érdekes ez az ötlet es mi min-
denre nyilik alkalom száz esztendő múlva, 
amikor a mai dolgokról bátran megmond-
hatja az ember a véleményét. Különösen a 
régiségkereskedő. Mert ami ma újdonság az 
ugy-e bár száz év múlva régiség . . . De még 
milyen ! Kökény Ilona, — Boros s Géza, Mát-
ray Jenő játsszék a jelenetet és valameny-
nyien erősen karakterisztikus és félre nem 
ismerhető markáns figurákat formálnak. 

Oh, kollega ur ! 
Irta : 

i f j . Békeffy Istuán 
Csak a cimet leirom, 
márkacagni kell! Oh 
kollega ur ! Tetszik 
tudni ki itt a kol-
lega ? Ha-ha I Egy 
közönséges konflis-
ló ! Egy idősebb 
konflisló beszélget 
egy fiatalabb és ta-
pasztalatlanabb kol-
legájával, akit kiok-
tat a lóvilágot ér-
deklő közállttpo-
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MÁTRA Y .JENŐ 

amely mér oly 
sok sikert hozott 
a számára. 

És most jön a 
két direktor : 

Boross és 
Békeffy 

kupléznak, kon-
ferálnak tréfál-
nak, énekelnek, 

KÁLNA7 ILONKA b ^ d Í r a b b i n " 

szerzők is színé-
szek is — (a 
szerző természe-

tesen Békeffyre vonatkozik, mert 
Boross ezidöszerint még nem 
vágyik e fajta babérokra). Nem 
lehet rajtuk eleget kacagni, nem 
lehet nékik eleget tapsolni. A 
legkedvesebb hely az ő kabaré-
juk, náluk lehet teleszívni a 
szivet jókedvvel — egyszerre egy 
hónapra valóval. Segítik őket a 
szerzők : 

Losonczy Dezső, 
Pallós Tivadar, 

Török Rezső, 
Zágon István, 

Széchen Mihály. 

Főképpen pedig segiti őket a közönség, amely 
minden este zsúfolásig megtölti Pest legjobb 
kabaréját, az Imperiált. 

CZOBOR ERNŐ 

HERCZEG BÉLA 

tokra. Ebből a jelenetből tudjuk meg, hogy a lovak 
élete sem fenékig tejfel, sőt még csak nem is fenékig 
zab. A két ló-szinész. illetve színész-ló, igazi lófejjel 
játszik, hogy az illúzió annál teljesebb legyen. 
Boross Géza — Szeghő Endre, Czobor és Mátray 
játsszák a tréfát rendkívül szellemesen. 

No most kérem, a magénszámok : 

Kökény Ilona—Berky Lili 
Együtt kell említeni őket, bár külön-külön éne" 
keinek két-két nagyszerű számot. Kökény a Lakás' 
hivatal és Láttam a havai embert címűeket, Berky 
Lili pedig a Ti félvilági nők és a 
Kakuk címűt. A sikerük teljesen 
egyenlő mértékű. Egyetlen tapssal 
sem kap egyik sem többet, vagy 
kevesebbet. -V -

Talán nem is színészi rangsor-
ban, de érdekességben minden-
esetre első 

Dolinay Ilona, 
aki most először szerepel, mint 
sanzon énekesnő. A bűn és a 
Mannequine cimü sanzonokat 
énekli, a drámai színésznő kidol-
gozásával és a sanzonénekesnő 
eszközeivel. Nagy és szeretetteljes 
sikere van. 

Czobor Ernő 
saját szerzeményű 
telefonhírmondóját 
a kacagás szaka-
datlan áradatajutal-
mazza. Csupa ked-
ves aktualitás. 

Sárossy Mihály 
gyönyörű gitáros 

sanzonokat! ad elő 
azzal a különleges 
egyéni művészettel. 
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Kivel cserélne ? 
A Színházi Elet u] társasjátéka 

Ugy látszik, m é g sokan vannak, akik cserélnének, mert a posta napról-napra ontja a fényképes 
csereajánlatokat . A sok pályázat közül, ami éppen a héten érkezett, közöljülc az alant következőket : 

Kovács Annus 

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Én is szívesen cserélnék, csak egy kis baj 

történt, mert az aranyos Lóth Ilát, akit ki-
szemeltem a cserére, már a mult héten le-
foglalta magénak valaki. Node nem baj, 
szemeljen ki helyettem a Szerkesztő Ur egy 
más nagynevű moziszínésznőt és én blindre 
cserélek. 

Tisztelettel 
Kovács Annus 

Elintézés : Nagynevű moziszínésznőt 
egyet találtunk. Nagy Arabella nevezetűt, 
aki azonnal hajlandó cserélni. Itt a fényképe. ,Nagy" nevű moziszinésznővel 

Riedl Ottó 

Tisztelt Szerkesztőség ! 
Talán egy-két fokkal többet engedek meg 

magamnak, de én Harsányi Rezsővel szeret-
nék cserélni, nem a Harsányi miatt, hanem 
azért, mert akkor legalább egy jelenetben a 
drága Ilosvay Rózsi az én vállamra, egy 
szegény tanitó vállára borulna 

Kiváló tisztelettel 
Riedl Ottó, Tatabánya 

Elintézés : A cserét sajnálattal és tisztán 
önre való tekintetből nem teljesíthetjük. 
Egy magyar tanitó vállán ugyanis rend-
szerint annyi teher van, hogy Ilosvay 
Rózsit már semmi esetre sem bírná el. Harsányi Rezsővel 

Tekintetes Szerkesztő Ur! 
Én legszívesebben Rátkai Marcival cserél-

nék, aki még nálam is jobban táncol, pedig 
én vagyok az S. H. S. legjobb shimmy-tán-
cosa, azonkívül a Rátkai csak 5 °/o-al szebb, 
mint én. 

Tisztelettel 
Eduardo Geroldo 

Elintézés : Rátkai Marci talán még bele-
menne, de a pesti közönség. Isten tudja, 
fél ettől a cserétől. Maradjon minden a 
régiben, inkább elengedjük önnek azt az 
öt százalékot. 

Kedves Szerkesztő Ur ! 
Legnagyobb sajnálatomra nem vehetem 

igénybe a Csereberét, mivel a legnagyobb 
mértékben meg vagyok elégedve magammal. 

Tisztelettel 

Bass László, Moson 
Elintézés : A cínkográfía mai előrehala-

dottsága mellett sikerült Önt két példány-
ban előállítanunk, hogy mégis módjában 
legyen önmagával cserélni. 

Bduardo Geroldo 

Bass László 

Rátkai Mártonnal 

Önmagával 
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Uszkay Dezső 
vagy az anyós a 
pilapok „Balesetek" 

A menykővel 

Szüts Kamilla 

Igen Tisztelt Szerkesztő Url 
Én legszívesebben egy jó, erős, hatalmas 

menydörgős menykővel cserélnék és legelő-
ször is az anyósomat pörkölném össze. 

Teljes tisztelettel 
Uszkay Dezső 

p. ü. tisztviselő, Kaposvár 
Elintézés : Talán rosszul tettük, hogy 

indiszkrétül közöltük a pályázó teljes cí-
mét és lakhelyét, de módfölött kíváncsiak 
vagyunk arra az eshetőségre, ami követ-
kezik. Vájjon a menykő üt az anyósba, 

menykőbe ? Mindenesetre Figyelemmel fogjuk kísérni a kaposvári na-
rovatát. 

Kedves Szerkesztő Url 
Arra a kérdésre, hogy kivel cserélnék, azt 

felelem : Gusy Holl-al, mert ő a világ leg-
szebb férfiénak, Conrad Veidt-nak a felesége. 

Teljes tisztelettel 
Szüts Kamilla 

Bpest, III., Zsigmond-u. 68. 
Elintézés: Itt kettőn áll a vásár. Gusy 

Holl-on és férjén, Conrad Veidton. Tegyük 
föl, hogy Gusy Holl már beleegyezett. De 
mit szól hozzá Conrad Veidt ? Mindaddig, 
amig ő nem szól hozzá, a cserét fölfüg-
gesszük. Gusy Hollal 

Edmond Kean feltámadt 
az Andrá8sy-uti Színházban 

.A színésznek az utókor nem fon koszo-
rút" — irta Schiller Frigves. Talán csak 
három kivétel van, három régi, nagy színész, 
akikre az utókor is kegyelettel néz : Rachel, 
Talma és Edmond Kean. Különösen ez utóbbi 
emlékezete él még a művészetek történetével 
foglalkozók agyában, mert Kean élete a leg-
változatosabb, legizgalmasabb és események-
ben leggazdagabb. A tizenkilencedik század-
nak ő volt legdédelgetettebb primadonnája. 
Edmond Kean színész volt és az élete szín-
darab. Nem sokkal a művész halála után 
vitte színpadra egyik nagy szerelmi csalódá-
sát Dumas père, akinek színdarabja hosszú 
esztendőkig járta végig a világ összes szín-
padjait, sőt nálunk is szinre került Hevesi 
Sándor fordításában. 

Az Andrássy-uti Szinház uj februári mű-
soréban újra életre kél Edmond Kean alakja. 
Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház igazgatója, 
irta meg Kean életének egyik tragikus epizód-
ját. Hevesi Sándor a „Gyilkos álarc" cimet 
adta nyolc képből álló fantaszmagóriájának. 
amely a nagy színész egy lelki drámáját 
tárgyalja. 

Kean fia súlyos betegen fekszik és a szí-
nészben harcol az apa és a művész. Fiát 
nem meri magára hagyni, viszont este fel 
kell lépnie. Hosszú vajúdás után a művész 
győz benne, a komédiás vér kerekedik felül, 
elmegy, kifesti magát, a fájdalmát és a vérző 
szivét a festett álarc mögé rejti. Szenvedve 

és vergődve játssza végig a szerepét. Utána 
pedig korcsmába megy és leissza magát. 
Reggel felé vetődik haza, meggyötörve és 
összetörve, ájuló részegségben. Odabotorkál 
fiacskája ágyéhoz, ránéz gyermekére és abban 
a pillanathan egyszerre és talán örökre ki-
józanodik : a fia halott. 

A „Gyilkos álarc" mind a nyolc képe más 
és más díszlettel játszik. Különösen az egyik 
kép érdekes. Hevesi Sándor visszahozta a 
régi szinház stílusát, mikor a színpad és a 
nézőtér nem volt két elkülönített tér: az 
egyik képben egy a szinpad és a nézőtér. 

Kean szerepét a vendég Somlay Arlhur 
játssza, mig két nagy női szerepben Pécsi 
Blanka és Báthory Giza iutnak hálás feladat-
hoz. Kivülők Bársony, Békéssy, Bánóczyné. 
Ihász, Lengyel, Stróbl, Székely, ' Szeghő és 
Vig játszanak kisebb-nagyobb szerepeket. 

A műsor másik részében Nagy Endre „Keck 
madár" cimü parodisztikus élőképsorozata 
foglalkoztatja a szinház egész személyzetét 
Békeffy és Bársony konferálják végig a da-
rabot, az egyik oroszul, a másik magyarul. 
Zilahy Lajos ..A szénapadlás" cimü je lene 
tében Bánóczyné és Bársony játszanak. Zá-
gon István „Beköltözhető családi ház" cimen 
irt tréfát, amelyben Kabos Gyula játssza a 
főszerepet. Ifj. Békeffy István tréfájában, az 
„Önképezdé"ben Jankovich Magda. Marossi 
Adél. Stróbl Erzsi. Faludi Sári, Noiret Irén, 
Bányi Zorka és Lengyel József játsszák a 
szerepeket. 

Békeffy László ebben a műsorban is kon-
ferál, mig magánszámokat Németh Juliska. 
Kökény Ilona és Sárossy Mihélv adnak elő. 
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Megették a tökmagot! 
Három hónappal ezelőtt indult a Müvész-

Szinpad, amelynek igazgatósága komoly tö-
rekvéseket, színpadi és irodalmi ambíciót 
hozott tarsolyában. Már az első műsor min-
denkit meggyőzhetett arról, hogy a Művész-
Színpad hirdetett terveinek megvalósítását 
sok olyan körülmény segíti elő, amelyek 
hosszú időre biztosítják ennek a kitűnő szín-
háznak egyre öregbedő népszerűségét. 

Az uj műsornak minden egyes száma kü-
lön-külön magában semmiféle szempontból 
sem kifogásolható értéket képvisel, együttesen 
pedig fényes bizonyítéka annak, hogy milyen 
legyen az a műsor, amellyel a legkönnyebben 
és legtartósabban lehet a publikumot meg-
hódítani. 

Harsányi Zsolt, a magyar kabaréirodalom 
egyik kimagasló egyénisége, nagyszerű egy-
felvonásos vígjátékot irt a Művész-Szinpad 
számára, amelynek cime : A tökmag. Vég-
telenül finom eszközökkel felépített kis víg-
játék Harsányi Zsoltnak ez a kiváló munkája. 
Témája kedves, rokonszenves, cselekménye 
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HELTAI, SZEMERE, 1VÂNYOS, TAMÁS 
Müvész-szinpad : Chaplin 

Mészöly feli-. 

érdekes, éppen ugy, mint a miliő, amelyben 
történik. Egy előkelő házaspárról szól a da-
rab. A férj három évvel ezelőtt színész volt, 
beleszeretett egy előkelő ember fiatal özvegye 
és a színész feleségül is vette. Pompás vidéki 
kastélyukban élnek, a színész mímeli a mág-
nást, gazdasági kérdésekkel foglalkozik és 
most is éppen arról tárgyal, egyik környék-
beli gróffal, aki látogatóba van náluk, hogy 
milyen eredményeket ért el a tökmagtermelés 
terén. Ujabb gazdasági munkát akart írni és 
ez a törekvése hallatlanul imponál a felesé-
gének. Az inas jelenti, hogy látogatók érkez-
tek. A férj fogadja őket. A vendégek : Szent-
pétery vidéki ripacs színigazgató és a prima-
donnája Lori. A raccsoló, mágnás allűrökkel 
dolgozó férjben felismerik azt a színészt, 
akivel egy társulatnál pályáztak és aki a jó 
házasság kedvéért faképnél hagyta őket. 
Gabiban felébresztik a régi emlékeket, ame-
lyeknek hatása alatt elénekli egyik régi sze-
repének dalát. Ugy érzi, hogy ismét színész, 
hallja a tapsokat, lelke visszavágyik a szín-
padra és a direktor rábeszélésére elhatározza, 
hogy itt hagyja a főúri életet, amelynek ké-
nyelmességénél többet ér a siker, a taps. 

Már-már indulnak, amikor az utolsó sza-
vakra megjelenik a feleség, aki kijózanító 
szavakkal tárja föl férje előtt, hogy milyen 
könnyelműséget, milyen ostobaságot akar el-
követni. Lefesti a szinészélet ezer gyötrelmét, 
szenvedését és szavainak nyomán felkelti 
férje lelkében n kíváncsiságot, hogv vájjon 

GELLÉRT LAJOS 
Müvész-Szinpad : „Házi főpróba,, 

Mészöly felw 
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honnan ismerheti felesége azt a világot, 
amelyről ilyen hű képet tud festeni. Elmondja 
az asszony, hogy ő is színésznő volt vala-
mikor, azután férjhez ment a grófhoz- A di-
rektor benne is felismeri egykori tagját. Most 
már megtudja Gabi, hogy mi volt abban a 
kis kazettában, amelyet felesége olyan féltve 
őrzött és amelyet néki sohasem volt szabad 
felnyitnia. Azok a selyemszalagok pihen-
lek a kazettában, amelyeket Stefánia szí-
nésznő korában kapott és amelyek most is 
a legdrágább emlékei. Természetesen most 
már elmegy a kedve Gabinak attól, hogy 
visszamenjen színésznek, megmarad a fele-
sége mellett, akivel ezentúl még jobban meg 
fogják egymást érteni. Kedves és derűs poenje 
a darabnak, hogy mialatt ezek tör-
ténnek, a ripacs primadonna mind-
egy szemig megeszi a tökmagot, 
ami éppen ott hevert az asztalon. 

Pompás előadásban került színre 
ez a kedves darab. Az előadás 
erőssége Berky Lilli elragadóan 
bájos felesége és Gózon Gyula ked-
ves, ötletes és vidám férje. Berky 
Lilli a Gésákból, Gózon Gyula pedig 
a Kornevillei harangokból énekelnek 
egy-egy gyönyörű áriát. Szemere 
Gyula pompás humorral alakítja a 
ripacs direktort, igen kedves Saásdy 
Alice Lóri szerepében. Dárday Vik-
tor a grófot alakítja^ feltűnően tehet-
ségesen, kisebb szerepekben Heltai 
Andor és Iuányos érdemelnek dicsé-
retet. 

TAMÁS BÉNO 

SAÁSDY és ERDÉLYI 
Müvész-Szinpad : „Uj műsor" 

Mészöly felv. 

SAÁSDY és SZEMERE 

A műsor másik értéke Zsoldos 
Andornak Házi főpróba cimü 
drámai jelenete, amelynek színé-
szi érdekessége, hogy főszere-
pében Gellért Lajos a Belvárosi 
Színház kiváló művésze, vendég-
szerepel. A Házi főpróba abszo-
lút irodalmi értékű, komoly ten-
denciájú színdarab, amelynek 
alakjai egytől-egyig az életből 
mintázott tipusok. Két színész 
lelkét festi le a szerző. Egyik 
ünnepelt nagyság tele hiúsággal, 
önhittséggel, a másik szeren-
csétlen, mellőzött, önmagával 
meghasonlott ember. Együtt jár-
tak szinésziskolába, együtt szőt-
ték fényes terveiket a jövőről és 
a jövő csak az egyik reményeit 
váltotta be. Mind a ketten meg-

nősültek, de a nagy különbség elválasztotta 
őket egymástól. 

Ugyanannál a színháznál vannak, de nagy 
művész Csorbái alig veszi észre régi iskola-
társát, aki odahaza feleségének tíz esztendő 
óta hazudja, hogy nagy művész lesz belőle 
hogy majd csak megkapja azt a bizonyos 
szerepej, amely által hires és ünnepelt lesz 

És egyszer jön egy darab, amelynek 
főszerepét, ugy érzi, az Isten is az ő testére 
teremtette. Természetesen Csorbái játssza ezt 
is. És a kétségekben vergődő szegény Dévay 
megtanulja a szerepet, azt hazudja, hogy 
második szereposztásban reá osztották. Ami-
kor mér nem tud tovább hazudni, felmegy 
a nagy színészhez előadás előtt másfél órá-
val és megkéri rá, hogy mondja le az elő" 
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FARKAS MARGIT éa SZEMERE GYULA 
Művész-Színpad — „Házi főpróba" 

Mészöly felv. 

Török Rezső „Az áldás" cimii művészi 
tollal megirt idilljét, amelynek szép muzsiká-
ját Magyar László szerzette, a tehetséges-
Bányay Irén és Gázon Gyula játszották el 
nagy hatással. Békeffy László két pompás 
tréfáját, a „Fütsünk gőzzel" és a „Vix trott"-ot 
Bányai Irén, Sásdy Alice, dr. Erdélyi Géza, 
Élő Ilona és a szerző — akinek ötletes kon-
feranszaí most is hatást keltenek — játsszák, 
a közönség hangos kacagásától kisérve. 
Ugyancsak kedves kis bohózat a „Kutya van 
a kertben", amelyet Erdődi Mihály irt és 
amelyben Farkas Margit, Heltai Andor, Mol-
nár József, Iványos Miklós és az eredeti hu-
moru, kedves Békássy Jessy visznek sikerre. 
Igen sokat tapsolnak Tamás Benőnek, aki 
Békeffi István Chaplin-paródiáját játssza el 
rendkivül ötletesen. Berky Lilli, Bányai Irén, 
Szemere Gyula. Sásdy Alice pompás sanzo-
nokat és kuplékat énekelnek. Az előadás 
stílusos, nívós rendezése Szemere Gyula ér-
deme. A Művész-Színpad uj műsora meg-
érdemli azt az egyhangú sikert, amelynek, 
bizonyítékai a sorozatos zsuolft házak. 

adást, hogy ő játszhassa a szerepet. Hosz-
szas rábeszélés után Csorbái teljesiti Dévay 
kérését, de azután elpróbáltatja vele a darab 
nagy jelenetét, amelyet a szegény, mellőzött 
szinész a zseni ihletettségével, évek óta erő-
szakosan visszafojtott talentumának lángoló 
kitörésével mond el. Csorbái maga is gratu-
lál, hogy milyen kitűnő a jelenet, de amikor 
Dévay elrohan a színházhoz, hogv beugorjon 
a szerepbe, Csorbái felveszi a telefonkagylót 
és értesiti a direktort, hogy mér semmi baja 
sincsen, azonnal indul a színházhoz és ját-
szik. A darab minden szava lélekrajz és 
irodalom. 

Egyetlen póz, egyetlen hamis mondat nem 
hangzik el. Gellért Lajos döbbenetes erővel 
megrázó művészettel játssza el a nehéz sze-
repet. A nagy jelenetet kétszer is nyilt taps 
szakítja félbe. Ebben a szerepében ujabb 
bizonyságét adta Gellért Lajos, hogy milyen 
kivételes tehetség és milyen megbecsülhetet-
len értéke a mag>ar színpadnak. Csorbái 
szerepében Szemere Gyula nyújtott kiváló 
alakítást. Ugyancsak nagy elismerés illeti 
Farkas Margitot, aki nemcsak pompás szín-
padi jelenség, de tehetséges is. 

BÁNYAI IRÉN 
Müvész-Szinpad — „Fűtsünk gőzzel" 

Mészöly leli-. 
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Angelo fotográfia 
PAPP JOLY 

Renaissance Szinház — „Hol a fér,"em ?" 
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Premiér a Parnasusson 
Harsányi Zsolt prológusa után, melyet 

Makay Berta énekelt el, szétlebbent a füg-
göny és megkezdődött Budapest legfiatalabb 
színházának a Parnasussnak első premiérje. 
A volt Deli-étteremben a Dunákorzón van ez 
az intim, elegáns kis színház, amely címével, 
műsorával és esti tízórai kezde-
tével is jelezni akarja, hogy annak 
a közönségnek készült, amely 
mindenütt a komoly és legne-
mesebb művészetet keresi. 

Karneváléji álom a címe annak 
a zenés pantomimnak, melyet 
Brada Ede és Vécsey Elvira 
bárónő táncoltak el a műsor 
elején. A balett meséjét Komá-
romy Pál, a Parnasuss művé-
szeti igazgatója és Ferenczi Fri-
gyes főrendező állították össze. 

Simonyi Mária, Petheő Attila 
Bérczy Ernő, Orbók Attila 

„Végső jelenet" cimü darabját 
játszották el, mely után a műsor clouja-
ként Grisar világhírű kis operája a Jóéjt 
Pantalon ur ! következett, Halász Gitta, Pa-
lay Matild, Bársony Dóra, Gábor József és 

Hegedűs Ferenc előadásában. Grisar, bűbá-
jos és franciásan kedves zenéjét Fleischer a 
Parnasuss karmestere kisérte és tanította be. 

Az egyes számok előtt Feld Irén konferált, 
csevegésével fűszerezve a konferansz szoká-
sos formáit. A közönség minden tekintet-

ben és a legteljesebb mértékben 
megértette a Parnasuss vezető-
ségének intencióit, hogy műsorá-
val valami ujat akar adni és 
megalakítva az első ilyen zsá-
nerű kamara-szinházat, valami 
olyasmit akar adni, amelynek 
eddig mindenki hiányát érezte. 
Alapitója Komáromy Pál a ma-
gyar kir. Operaház tagja, aki egy-
szersmind a kis színpad mű-
vészi vezetője is. Kérésünkre igy 
nyilatkozott a Parnasuss létre-
jöttéről és az eljövendő játék 
tervéről. 
— A Ritznek a művészestéit 

rendeztem és aközben jöttem reá, hogy Pesten a 
rengeteg színház- és kabarévárosban.a komoly 
és disztingvált művészetnek is megvan a maga 
publikuma. Ezeknek a száméra készült a 

KOMÁROMyPÁL 
Parnasuss" igazgatója 

„Kmoriporierek ' {elv. 

A PARNASUSS TAGJAI 
A felső sorban : Gábor József, Halász Gitta, Hegedűs Fe renc . Az alsó sorban : Ferenczy Frigyes, 

Palay Matild, Palotay Árpád „Fotoriporterek" feív. 
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Parnasuss, amely mér a címében is magán 
viseli jövendő programmjának szellemét. A 
tervemmel Ferenczi Frigyeshez és Fleischer-
hez az Operaház karmesteréhez fordultam, 
akik mind a ketten helyeselték a szándékomat. 
Végre a volt Deli éttermében lehetővé vélt, 
hogy az alakuló művészi vállalkozás végre 
otthont kapjon. Eben Dahmer tulajdonosnak 
is nagy szerepe volt. Ezután már gyorsan 
haladt a Parnasuss a megvalósulás felé. — 
Összeállítottuk a programmunkat, amely a 
következő : 

Főszerepet minden műsorban az egyfelvo-
násos kamaraoperák viszik, ugy, hogy lesz 
olyan esténk, amelyen egyszerre három kis 
klasszikus operát fogunk előadni. Legközelebbi 
műsorunkban Offenbach zeneművészetének 
egy kis gyöngye a Daphnis es Cloe fog az 
est cloujaként szerepelni, Marschalkó Rózsi, 
Halász Gitta és Szende Ferenc interpretálá-
sában. Azonkívül, hogy a klasszikus mimatür-
operák sorában két kis eredeti bemutató is 
helyet kap, (egy Mády- és egy Nádor-opera) 
rendezünk dalciklusokat, stílusos szceniro^ás-
ban. Schubert és Schumann, a dnlköltészetnek 
ez a két óriása áll majd az első helyen. 

— Ami a prózai részt illetti, sorra kerül 
D'Annunzio-nak Oszi alkony álma cimü egy-

felvonásosa, amelyben a két főszerepet Jászai 
Mari és Paulay Erzsi fogják személyesíteni. 
Uray Tivadar és Darvas Lilli együttes fellépte 
szerepel még az idei műsortervünkön, Vajda 
Ernőnek egy drámájában. Nem fog hiányozni 
természetesen egy parnassien-játék sem, a 
régi francia költőiskolának ez a bűbájos em-
léke, amikor gondolatok verselnek a színpa-
don stilizált kosztümökben csengő verssorok-
kal, amelyeken még érzik az antik patina. 

— A szezon végére tervezzük egy ensemble 
lehozatalát Bécsből, amely a Burgtheater 
művészeiből lesz összeválogatva. 

— Az első műsorunkat mér látta a közön-
ség és mibennünk a legj 'bb törekvések van-
nak meg arra, hogy a folytatás méltó legyen 
a kezdethez. 

Szorgalmas színházlátogató 
Egy ur megnézte a Kis cukrászdát 
S tovább is ott maradt a helyin, 
Mert meg akarta nézni még 
Az Elefántot az Éjjelin. 

KÁLMÁN JENŐ 

A PARNASUSS TAGJAI 
A felső sorban : Bérczy Ernő, Simonyi Máriz, Petheő Attila. Az alsó sorban : 

Antal a Parnasuss tulajdonosa, K. Makay Berta 
Bársony Dóra, Dahmer 

„Foloriporterek" fel*. 
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INTIM PISTA, hogy próbálják-e már 
az uj Herczeg-darabot? 

— Hétfő óta. Hétfőn délelőtt tar-
tották meg az ohasópróbát, amely-
nek külön súlyt és díszt az adott, 
hogy Herczeg Ferenc maga olvasta 
fel a szereplőknek, akiknek kettős 
gyönyörűségük telt benne : minden-
kinek tetszett a darab is, és külön a 
maga szerepe is. Ami elég ritka dolog, 
mert szinészembernek rendesen a 
másik színész szerepe tetszik. Jelen 
oolt az olvasópróbán Góth Sándor 

STELZER IRÉN 
az elmúlt vasá rnap minden próba nélkül eljátszotta 
a Király Szinházban az „Offénbach" Hermine szere-
pét. A b e u g r á s pompásan sikerült, Stelzer Irén 
igen szép sikert aratott . A talentumos fiatal színésznő 
Reich I r é n n e k , | a müncheni Opera tagjának a 

tanitványa 
Mészöly felv. 

is, még pedig nem színészi, hanem 
rendezői minőségben. Most először 
rendez olyan darabot, amelyben ő 
maga nem játszik. 

— Igaz, hogy Rátkai is rendezni 
fog? 

— Igaz. 0 rendezi majd a Paulini 
Béla darabját a Magyar Szinház-
ban. Ez a darab különben arról is 
nevezetes, hogy nem kevesebb, mint 
kilenc fontos komikus-szerep van 
benne. Az Unió színházaitól össze 
is lehet gyűjteni hat komikust. Volna 
több is bőven, de azokat az Unió 
más színházainál nem lehet nélkü-
lözni. Így aztán három komikust még 
máshonnan kell majd kölcsönkérni 
a Paulini-darabhoz. 

— Paulay Erzsit nem ünneplik a 
párisi siker után ? 

— Dehogy nem. Az Otthon-Kör, 
ahol tradíció az ilyen figyelem, a 
jövő héten ünnepi társasvacsorát ren-
dez, hogy Paulay Erzsit és Pékár 
Gyulát, a Sorbonnen tartott Petőfi-
ünnepség magas szereplőit, üdvözölje. 
A bankett nagyon szépnek ígérkezik, 
igen előkelő vendégek örömmel helyez-
ték kilátásba részvételüket. Lesz még 
egy másik nem kevésbbé megérde-
melt társasvacsora is : szerdán a 
Royal-vendéglőben Iványi-Grünwald 
Béla és Ágai Béla rendeznek ban-
kettet Szomory Dezső tiszteletére ab-
ból az alkalomból, hogy a költő uj 
darabja, a „Gloria" olyan sikert ara-
tott a Vígszínházban. 

.— Mit csinál Biller Irén ? 
— Boldog. Fellépett a Népszín-

háziak előadásainak keretében és 
ritka kitüntetés érte. Blaha Lujza 
magához kérette és ezt mondta neki : 
„Jaj, leiköm, de jó téged nézni és 
hallgatni". Azóta Biller Irén kétszeres 
ambícióval készül uj szerepére a 
Gilbert-operettben. 

— És hogy van a Gilbert-operett 
primadonnája, Petráss Sári ? 

— Se éjjele, se nappala, folyton-
folyvást a szerepével foglalkozik. 
Reggeltől délutánig próbál, délután 
szabónők és egyebek következnek, 
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este táncórákat tart, vacsora után 
szerepet tanul, éjszaka pedig nem 
iud aludni. A színház körül azt re-
besgetik, hogy az első felvonásbeli 
ruhája általános szenzációt fog kel-
teni. Gyönyörű, hófehér tollruha lesz 
ez hattyutollakból, hasonló ahhoz, 
amilyet Pavlova, az orosz táncdiva, 
hordott a „Haldokló hattyú" cimü hi-
res tánckreációhoz. De azért mégis 
eredeti lesz. A lelkesebb ifjú költők 
verseket fognak irni ehhez a ruhához. 

— Mi van Kosáry Emmával? igaz. 
hogy az Uniohoz szerződött? 

— Nem. Kosáry Emma most kü-
lönben is más irányú gondokkal van 
elfoglalva, mint szerződéssel. Reggel-
től-estig a Rottenbiller-utca40. számú 
házban tartózkodik. Ittlesz Buttykayék 
uj lakása, pár hét múlva már be-
költöznek, most folyik a nagyszabású 
átalakítás és berendezés munkája. A 
család jó barátai és tisztelői már nagy-
ban fenik a fogukat, hogy a ház-
szentelőn reprizt csináljanak a „Csap-
junk egy lakomát" cimü Kosáry-
kompozicióból. 

— Simonyi Mária végleg elbúcsú-
zott már a Belvárositól ? 

— 0 elbúcsúzott, csak a búcsúz-
tatás maradt el. A kollégái ugyanis 
szeretetteljes házi ünneplést akartak 
rendezni a tiszteletére a „Tüzek" elő-
adásán. Megtörtént azonban az a 
komikus dolog, hogy a „Tüzek" a 
vízhiány miatt elmaradt. így aztán 
elmaradt a búcsúztató is. 

— Mit tud még ? 
— Örömhírt. Tapolczai Dezső nagy-

apa lett, Vízvári Mariska pedig el-
foglalta a legfiatalabb színházi nagy-
mama helyét: Kerpelyné Tapolczai 
Jojónak egy egészséges kis leánya szü-
letett. Továbbá újságolhatom, hogy 
Zátony Kálmán abbahagyta berlini 
filmfelvételeit, mert hazasürgönyözték 
Pestre játszani. Viszont Szőllősi Rózsi 
pár hétre Badenbe utazott üdülni. 

— Pletykát nem mond ? 
— Dehogy nem. Egy ifjú hírlapíró 

n Városi Színház kulisszái mögött 

álldogálván ugy fellelkesült a kar 
egyik hölgyének szépségén, hogy hir-
telen nekiment és megcsókolta. Meg-
látta ezt a rendőr, igazoltatta a szer-
kesztő urat, felirta harmadnap be is 
idézték a rendőrségre és ötven korona 
rendbirsággal sújtották. 

— A csókért? 
— Nem. Azért, mert előadás alatt 

a színpadon csak a színház tagjainak 
szabad tartózkodni. Kezüket csó-
kolom. 

— Hova ? 
— Megyek gondolkozni, hogy há-

rom nnp alatt hogy lehetek jelen hat 
főpróbán, hat premiéren és tíz va-
csorán. 

P R O F . C H A R L E S K O V Á C S 'í 
DIRECTOR OF | 

T H E B R O A D W A Y 
E U R O P E A N M E T H O D * 

MUSIC STUDIO 
AT 

3 7 4 1 B R O A D W A Y J 
Telephone :' Lakeww 4670.. | 

KOVÁCS KÁROLY 
akinek annyi szép dala aratott sikert Magyarorszá-
gon, mint ismeretes kiment Amerikába. Kovács 
New-Yorkban is karriért csinált, egy zeneiskolának 
lett az igazgatója. Képünk az iskola prospektusána 

címlapját ábrázolja 
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Debrecen, február 11-ikén 
. (A Színházi Élet kiküldött tudósítójától.) 

Ötven éve áll már Debrecen hatalmas sárga-
falu színháza, amelyet a csikóbőrös hires ku-
lacs költőjéről, Csokonairól neveztek el. Ked-
ves történetet mesélnek arról, hogyan épült 
föl Thália hajléka a nagy kálvinista városban. 

Simonffi volt akkor a szabad királyi város 
polgármestere és egyik közgyűlésén kirukkolt 
a tervvel : színház kellene Debrecennek, kéri 
hát a tekintetes városi képviselők hozzájáru-
lását a költségvetéshez. A civis>k persze el-
zárkóztak a beleegyezés elől, mert soknak 
találták az összeget, amennyiért színházat 
kaphat a királyi város. Büszkén emelte föl 
fejét a polgármester : 

— Debrecennek pedig mégis lesz színháza, 
mert tellik. 

S ekkor következett a pénzügyi bizottság 
jelentése és ennek kedvező hatása alatt meg-
szavazta a tekintetes tanács a Csokonai Szín-
ház fölépítésére előirányzott költségvetést. 
Azóta áll a debreceni színház, amely a ko-
lozsvári mellett a második legnagyobb magyar 
színház. 

.'.ry 

Kardos Géza az igazgató, aki már három, 
éve játszik társulatával Debrecenbe. Jól is-
merjük őt még a Vígszinházból, mint kitűnő 
színészt. Direktor lett és megszervezte í z or-
szág egyik legjobb és legnagyobb vidéki tár-
sulatát. Kardos] igazgatót tagjai szeretettel, 
rajongással veszik körül a közönséggel együtt, 
amely majdnem minden este zsúfolásig meg-
tölti a színházat. Nem maradt üres hely a 
Három a tánc szombati bemutatójára sem, 
sőt nagyon sokan voltak, akik jegy nélkül 
mentek el. 

Óriási színpadja van a debreceni színház-
nak. Magas, széles és mély színpad, pompás-
díszletek és olyan ruhatár, amilyet vidéken 
egyáltalán nem látni. Három nagyobb és 
négy kisebb szobában a magyar ruháktól 
kezdve a középkori páncélingekig mindent 
meg lehet találni, amire csak klasszikus és 
jelmezes darabok játszásánál szükség lehet 

A Három a tánc bemutatója előtt fölke 
restük irodájában Kardos direktort. 

— Majd az előadás után véleményt alkot-
hatnak társulatomról — mondta Kardos — 
de azt hiszem, már a színpad és a ruhatá-

MÜLLER MÁTYÁS he lye t tes igazgató , k a r m e s t e r 
KARDOSS GÉZA 

igazgató 
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UNGER ISTVÁN bonviván 

KOVÁCS.TERUS primadonna 

ram is megragadta figyelmüket. Büszke va-
gyok arra. hogy a díszletek és a ruhatér tel-
jes egészében saját tulajdonom. A díszletek 
nagyrészét Faludiéktól vettem és alakitattam 
át. Csináltattam azonban teljesen uj díszle-
teket is, így legutóbb egy faszobát, amely-
nek különösen modern darabokban tudom 
nagy hasznát venni. 

— Színházamat igyekeztem fővárosi nívóra 
emelni és ezt a szinvonalat állandóan meg 
is tartani. Jelszavam : alapos készültség és 
minél tökéletesebb előadás. Operettet csak 
tizenöt-tizennyolc próba után adunk elő. 
Majdnem ennyi próbát tartunk prózából is. 
Ma volt például A kis cukrászda első pró-
bája, pedig a bemutatót 27-ikére t e r v e z e m . A 
rendesen betanult, precíz előadás eredménye 
azután, hogy en suite nyolcszor-tizenkétszer 
adunk egy-egy darabot Most lesz a Hamburgi 
menyasszony 25-ös jubeliuma Debrecenben. 
Vincze Zsigmond, a komponista megígérte, 
hogy az ünnepi előadásra lejön hozzánk. A 
Három a tánc egy hétig most minden este 
műsoron van és valószínűleg állandó érdek-
lődés mellett fogjuk játszani egy hét után is. 

Elmondja a szimpatikus színigazgató, hogy 
Rákosi Jenő nyolcvanéves születésnapja al-
kalmából előadták a Magdolnát. Az ünne-
pelt költő ebből az alkalomból ezt a köszö-
nőlevelet küldte : 

Kedves Igazgató ur, 
én ugyan kollektiv köszönetet adtam 
ki az újságban azok száméra, kik mint 

jó emberek és mint jó embereim 
80-ik esztendőm fordulóján rólam 
megemlékeztek. Engedje meg nekem, 
hogy önt és társulatát kiemeljem 
ebből a szempontból és külön levél-
ben is megköszönjem, hogy nem-
csak megemlékeztek rólam, hanem 
Magdolna előadásával meg is ünne-
peltek. Kérem, fogadjók szívesen 
köszönetemet s tartsanak meg szi-
vükben azon a helyen, amelyre azon 
a napon helyeztek. Tisztelettel és 
hazafias üdvözlettel 

Rákosi Jenő 
A Csokonai Színház hatszor egymásután 

játszotta a Parasztbecsületet a Költő a halál-
lal együtt. Hamletet nyolcszor adták és ezen-
kívül Rómeó és Júliát, Fösvényt, Képzelt be-
teget, Lear királyt, Bánk bánt, Cigánybárót. 
Rip van Winklet játszották. Mendelssohn 
kisérő zenéjével ment tízszer egymásután a 
Szentivánéji álom. Herczeg Ferenc Bizáncá-
val nyitottak és nagy sikere volt az Ocskay 
brigadérosnak. Műsoréban volt a Koldus-
diák, Sasfiók, Haramiák, Boccaccio. Nem 
felejtkeznek el a gyerekekről sem : állandóan 
műspron szerepel Az a huncut kéményseprő. 
Ujabb darabok közül melegen fogadtak. a 
Hollandi menyecskét. Szerencsetáncot, Ár-
tatlan Don Juánt, Hazudik a muzsikaszót. 
Babavásárt, Aranyborjut, Morfiumot és 
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MARKOVITS ANDOR 
táncoskomikus 

a Csokonai Színháznál. A tisztviselők és az 
ifjúság szórakozásáról olcsó helyáru délutáni 
és esti előadásokkal gondoskodunk és min-
dent megteszünk, hogy a Csokonai Szinház 
méltó maradjon nemes tradícióihoz. Debrecen 
most már végvára a magyarságnak. Ambí-
ciója, hogy a keletről jövő utazó megérezze 
itt rnár Európa kezdődik ! Minden cselekvé-
sünket ez a gondolat irányítja. 

• 

Eredeti bemutatóban sincs hiány a debre-
ceni színházban. Than Gyula ottani szer-
kesztő két darabját mutatták be : az egyik-
nek A mi falunk a cime, a másiké A szőke 
ördög. Kardoss direktor egyébként 1930-ig 
megkapta a Csokonai Színházat pályázat ki-
i 'ásának mellőzésével. Boldogan emlegeti a 
direktor, hogy Jób Dániel a Vígszínház igaz-
gatója szívesen ellátogat hozzá és az ő tár-
sulatától vitte Pestre Székely Lujzát, Bánhidy 
József, Kubányi György, Járai Sándor is 
Kardosstól kerültek a fővárosba. 

Katonazenészekből szervezett zenekar Kom-
sáli nyitányát játssza. Müller Mátyás karnagy, 
helyettes igazgató dirigál. Pár percig tart, 
amíg a zene megfelelő hangulatba ringat: 
nehéz elfelejteni, hogy a debreceni ruhatár 
minden elhelyezett ruhadarab után 2 koronát 
kér. Két korona . . . mennyi kedvesség van 
abban, hogy csak két koronát kell fizetni 
valamiért a mai drága világban I Figyeltük : 
egészen biztos, hogy senki sem ad két koro-
nát a ruhatárosnak, hanem tizet. Dehogy I . . . 
mindenki kettőt adott, vagy visszakért tizből 
nyolcat. 

Egy-két jelenet után konstatálhattuk : pom-
pás az előadás és kitűnő erők a szereplők. 
Kardoss Géza operett társulata kitesz magáért. 
A két primadonna, Timár IIa és Kovács Terus 

Petőfit Részben már próbálják, részben pe -
•dig készülnek a Bajadérra, Csereberére, Bo-
iond Istókra, Égi és földi szerelemre, Kék 
frakkra, Kékszakáll nyolcadik feleségére. 

A színházat ingyenes fűtéssel, világítással 
támogatja a város. Felkerestük dr. Csűrös 
Feienc közművelődési tanácsost, aki igy nyi-
latkozott Debrecen színházáról : 

• 
— Csokonai Szinház jelenét és jövőjét az 

•a dicső mult határozza meg, amelyre a vi-
déki városok színházai között egyedülállóan 
visszatekinthet. De a szinház, ahol Blaha 
Lujza pályáját kezdette s ahol első sikereit 
aratta, nem lehet más, mint színmagyar mű-
vészet féltve őrzött hajléka. A Csokonai Szin-
ház tradíciója féltett kincse a debreceni kö-
zönségnek. Arra jól vigyáz és semmiféle 
.áramlat kedvéért attól el nem tér. E tradíció 
•alapvonalai ; a színművészet megbecsülése a 
nemzeti kultura szolgálatában 

— A mostani társulat és derék igazgatója, 
Kardoss Géza ezt teljes lélekkel átérzik. A 
varos közönsége hálajával nem marad adós. 
Telt házakkal és füt^s, világítás több milliós 
költségeinek vállalásával segíti a társulatot. 

— Közönségünk nem az, ami volt a há-
£i®ru előtt. Csaknem tellesen kicserélődött. 
ÍJj rétegek vonultak a földszintre és a páho-
lyokba. Ez a közönség naiv, fogékony és kri-
tikátlan, mint a gye'mek. Válogatás nélkül 
íogadja, amit elébe adnak. Ezt a közönséget 
szeretni lehet és nevelni kell. A műsor gond-
dal megválogatva ennek a n velésnek a szol-
gálatában áll. A píros szinlapot száműzték 

KOLK.Ó JÓZSEF 
rendező, jellemszinész 
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RUBINYI TIBOR 
hősszere lmes 

fölváltva játssza a Három a tánc két fősze-
repét : Nacát és Juliettet. Kovács Terus ruti-
nos primadonna, aki nem Debrecenben hó-
dítja meg először a publikumot. Timár Ilát 
nem kell bemutatni a főváros közönségének. 
A Budai Színkörben játszott nyáron és már 
ekkor bebizonyította, hogy budapesti előkelő 
színházban is megállná helyét. A közönség 
rajong érte : amii bizonyít, hogy megnyerte 
az ottani Színház és Mozi kedvencversenyé-
nek első diját. Sőt mi több, parfőmöt nevez-
tek el róla. Egyik legnagyobb drogéria kira-
katában olvastuk : Parfum „Timár IIa". 
Bouquet különlegesség. 

Gernyőhidy Ádám szerepét elsőrangú am-
biciózus bonviván, Unger István játszotta. 
Kevés bonvivánban találiuk meg egymás 
mellett a két kiváló tulajdonságot : a jó 
hangot és a tehetséges színészt. Ungernek 
hangja is van, nagyszerűen játszik ; komoly 
sikerei lesznek még. Rengeteget mulattak 
Szigeti Jenőn, aki bonhómiával, végtelenül 
mulatságosan játszotta Jármay vicispán 
szerepét. Ferenc császárt imponáló hűséggel 
elevenítette meg Kardos Géza, az igazgató, 
akiről most mér csak azt kellene eldönteni, 
hogy mint direktor népszerűbb-e, vagy mint 
seinész ? 

Nagyon szeretik Markovits Bandit, a tár-
sulat ügyes táncoskomikusát, aki Königstein 
grófot elevenített'' meg. 

Elismeréssel kell megemlékezni minden-
kiről, aki a jó előadás és a közönség érde-
kében fárad. A vezetőségről, a direktoron 

és első karmesteren kivül Forrray József 
karnagyról, Altmann Imre és Sajthy Imre 
titkárokról. Az operai együttes : Timár IIa 
szoprán, Voith Ilona mezzoszoprán, Földes 
Erzsi alt. Torma Zsiga tenorista, Krompachi 
István baritonista, Csolnakosi Gyula basszista. 
Drámai társulat : Halassy Mariska hősnő, 
Erdődy Lili drámai szende, Csapó Mária 
naiva, Lukács Julia anyaszinésznő. Püspöki 
Rózsi komika, Károlyi Klára társalgási szí-
nésznő, Rubinyi Tibor hősszerelmes. Sötét 
Balázs lirai szerelmes, László Gyula apa-
szinész, Ralkó József jellemszinész, Kardoss 
Géza bonviván. Operettegyüttes : Tímár IIa, 
Kovács Terus, Voith Ilona primadonnák. 
Torma Guszti táncos szubrett, Földes Erzsi 
énekesnő, Halassyné komika, Unger István 
bonviván, Markooits Andor táncoskomikus 
Szigeti Jenő buffó, Cs. Gyulai Gizi énekesnő. 
Virágháti Lajos apaszinéaz. 

Debrecen közönsége a leghálásabb szín-
házlátogató publikum. Debrecen publikumé-
ról, a rajongó fiatalokról, tapsoló diákfiukról 
könnvü elképzelni, hogy vtrágos, forró szín-
házi este után kifogják a primadonna kocsi-
jából a lovakat. Z«josan ünnepelve viszik 
haza a diadalmas színésznőt . . . mint régen, 
a boldog és szép időkben . . . Blaháné 
idejében. Váró Andor 

HALASSY MARISKA 
drámai hősnő 
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s s K I l P Z O M U V E r S Z E T S 

VESZTRÓCZY MANÓ 

A modern művészeti mozga lmakban elejétől fogva 
mindenütt ott lehetett látni tevékenységét. A szűzies Nagy-
bányától a „keresők" drámai útjáig az ujitók minden 
lépésével együtt tartott. Érdemes művész, d e nem élelmes. 
Mások, kikkel együtt járt, azóta vezetőpoziciót szereztek 
maguknak ; Vesztróczy nem gondoskodott magáról . 
Legú jabban pedig, hogy a megszükitett művészeti piacot 
a festők Társaság-okba tömörülve felosztották egymás 
közt, Vesztróczy nem járt u tána, hogy egy ilyen társa-

VESZTRÓCZy MANÓ 

ságba kerüljön. Most az tán 
cserkésszen eg yedül, ahogy 
tud. 

De ő vállal ja is, hogy 
egyedül fejtse ki erejét. Ősz-
szel gyűj teményes kiállításon 
számol be fejlődéséről. S e 
kiállítás ismét meg fogja 
hozni neki azt a közmeg-
becsülést, amit modern törek-
vésével mindig kivívott. 

U jabb képei : h ábo rús em-
lékei, evező matrózok, egy 
tengeri bar lang ; ma jd ter-
mészetimádatot lehelő tájai, 
a csikorgó hóval borított 
vagy ü d e napsü tésben ra-
gyogó zala i dombok, ba-
latoni fürdői, á rnyas falusi 
utcái, és a vasá rnap ra kiöl-
tözött parasz t lányai ha r sány 
színezésükkel vagy tompa 
borujukkal nemcsak é rdekes 
festői kifejezéséről t anúskod-
nak, h a n e m egy f inom köl-
tői kedély tükrözői. Egy mély 
tónusu tar ta lmas önarcképe , 
mely egyszerű vonalvezeté-
sével érett s t í lusának teljesé-
gét mutal ja , bepillanttást en-
ged művészi lelkületébe. ( I f ) 

„SZELES NAP" 
Vesztróczy Manó pasztellje 
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A Hagenbund a Helikonban 
Most, hogy a magyar korona Ausztriában 

és Németországban „nemes" valutának szá-
mit, e két ország művészei számára a ma-
gyar piac elég rokonszenves lehet. Valószí-
nűleg szívesen vállalkoznának magyarországi 
kiállításra is, ha a műtárgyak szállítási terhét 
evennék a vállukról. A Helikon serény ve-

zetősége az első, mely felhasználja az alkal-
mat és a magyar közönség részére hosszú idő 
után. ismét lehetővé teszi hogy a nyugat 
művészetében közvetlenül gyönyörködhessen. 
A Hagenbund kiállítása immár a harmadik, 
melyen a Helikon külföldi anyagot mutat be. 
S ez az élvezeten kívül a művészeknek még 
tanulságot is nyújt. A Hagenbund az osztrák 
újító művészek elitjét foglalja magában. Gustav 
Klimt volt a vezére és a világhírű expresz-
szionista Oscar Kokoschka és a nagytehet-
ségű Egon Schiele voltak tagjai. A Helikon-
ban rendezett mostani kiállításukon huszon-
négy művész szerepel akvarel- és pasztelké-
pekkel. Valamennyien egyformán tehetsége-
sek, szellemesek és finomak : Robin Ander-
sen, Franz Svoboda, Lilli Steiner, A. Schwarz-
Waldegg, Viktor Tischler, A. Feisbauer, Zü-
low, A. Peschka és a többi mind. Ausztriában 
és Németországban is az akvarel és grafikai 
művészet igen elterjedt. Közkedveltségét egy-
részt olcsósága mozdította elő. Másrészt az 
«xpre^szionista és rokonirányu művészek ha-
mar felismerték, hogy művészetüket dekora-
tiv vonatkozásban tehetik legkönnyebben nép-
szerűvé. Az expresszionista alkotások, mint 
dísztárgyak szimpatikusok lehetnek még olya-
nok szemében is, kik egyébként mint grande 
art-tól idegenkednek tőle. Végül még a leg-
újabb irányzatok filozófiája is azt tanítja, hogy 
a művészet célja nem az örökkévalóság, ha-
nem a mulandóság. Ezért a Hagenbund mű-
vészeinek akvareljei is nem nyújtanak töb-
bet, mint a szellem pillanatnyi sziporkáit, egy 
csiklandós ötletet, egy finom észrevételt. De 
ÍETV a l"°rflgyogóbbak, legcsiklandóbbak, leg-
finomabbak. 

A Hagenbund kötelékébe tartozik köves-
házi Kalmár Elza szobrásznő is, ki a „Kéve" 
kiáltitásán tette jó hangzásúvá nevét. Most a 
kormányzó ő főméltósága leányának, Fáy 
Bélánénak fayence mellszobrát állitotia ki. 

A fogékony pesti közönség élvezettel fogja 
látogatni a Hegenbund kiállítását, mely a 
Helikonban február 18-án nyílik meg. 

A HELIKON Glatz-kiállitása szép eredmény-
nyel zárult, a képek hétharmadrésze vevőre 
talált. A művészt azonban főleg az tölthe'i 
el örömmel, hogy művei legnagyobbrészt 
gyűjtők birtokába jutottak. így az állami vé-
telen kivül, melyről már megemlékeztünk és 
a főváros vásárlásán kivül, hogy csak az 
ismertebb gyűjtőket említsük : Kohner Adolf 
báró, Kell Jenő, Haupstummer báró, Fruchter 

Lajos, Kertész Gyula gyarapították képtárai-
kat Glatz egy-egy alkotásával. Különösen 
érdekes a Kohner Adolf választása. A kiváló 
ízlésű báró figyelme azonnal egy kis képre 
irányult, mely egy fehér lovas parasztsuhancot 
ábrázol, amint a földekről a vihar elől haza-
biktat. Az érdekes kis festmény uj és külö-
nös zengéssel hangzik Glatz Oszkár művé-
szetében. 

A SZINYEI-TÁRSASÁG kiosztotta ez évi 
dijait. A dijakkal alapítványi rendelkezés 
szerint, a Szinyei-Társaság tagjai nem jutal-
mazhatók. így a figurális-dijat Szüle Péter, 
a szobrász-dijat Lux Elek, a grafikus-dijat 
Fáy Dezső nyerte el. A tájkép-dijra az idén 
nem talállak érdemes alkotást, minthogy az 
előírás szerint csak abszolút becsű műnek 
adható ki. A Szinyei-Társaság vacsorán ün-
nepelte a díjnyertes művészeket. A Színházi 
Élet közönségének Szüle Péter, Lux Elek és 
Fáy Dezső jó ismerőse. Valamennyien az 
Ernst-Muzeumban rendeztek érdemes és ered-
ményes kiállítást. 

A BELVEDERE a Jándi—Schönbauer-cso-
portkiállitás bezárulása után rendezkedik. 
Révész-Ferimann gyűjteményes kiállítása 
következik a Belvedere rokonszenves pro-
grammjában. A fiatal művész Londonban 
tanult a monumentális méretekben dolgozó 
Brangwyn mellett. Ott is volt első kiállítása. 
Azóta Krisztiniában és főleg Németországban 
Berlinben, Münchenben és Drezdában állított 
ki. Budapesten először a Nemzeti Szalonban 
mutatkozott be gyűjteményes kiállítás ke-
retében. 

DÁN NÖ 
Schwarz-Waldegg- pasztelje a Helikon kiállításán 
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Z E N E I É L E T 

Nagy Géza -Finnországban 
A koncertszezon egyik legérdekesebb ese-

ménye lesz Nagy Gézának a Zeneakadémia 
kiváló tanárának február 17-iki zongoraeslélye. 
A kitűnő pianista hangversenye iránti érdek-
lődést nagyban fokozza, hogy a művész 
nemrégen érkezett meg finnországi körútjáról, 
amely hatalmas sikerrel járt. 

A finnországi túra kiemelkedő eseményei 
a két helsingforsi szóló-est, az Abó-ban és 
Labti-ban adott nagy hangversenyek és a 
helsingforsi Petőfi-ünnepen való részvétel 
voltak. A művészt a finnországi zenevilág 
minden jelentős tényezője meghallgatta. Kü-
lönösen nagy érdeklődést keltett a jelenkori 
magyar szerzők műveiből összeállított sorozat, 
amellyel Nagy Géza messzi rokonaink érdek-
lődését keltette fel a magyar zeneirodalom 
fejlődése iránt. A művészt az Operaház is 
többször meghívta előadásaira, általában 
egész hangverseny körútja végtelen sora volt 
az ünnepeltetésnek. 

Nagy Géza február 17-iki koncertjén a Finn-
országban nagy sikerrel bemutatott műsor 
szerepel. De nemcsak ez az érdekessége van 
ennek a műsornak, hanem még egy nagyobb 
fontosságú jeleni őségre is. Ez pedig az a 
körülmény, hogy első olyan zongoraest mi-
nálunk, amely kizárólag magyar műveket 
tartalmaz. 

NAG7 GÉZA tanár 

Rózsavölgyi hangversenyei 
Schumann : A paradicsom és a péri ora-

tórium febr. 20. Z. V28. Közreműködnek: 
Medek, Budanovits, Tihanyi, Gábor, Szende. 
Vezényel : Lichtenberg. 

K. Wakots Margit dalestéje febr. 21. Z. Va6. 
Fijalkowsky Zsófia zongoraestje febr. 21. 

Z. Vüö. 
Jupkovits Ilona dalestéje febr. 28. Z. 1/«9, 
Kálmán Mária hegedüestéje március 1. 

Kamara zeneterem (Molnár-utca 11.) 
Köüeskuti Jenő szerzői (Petőfi)estje márc. 4. 

Z. V26. Perczel Sári, Medveczky Mária és 
Pusztay Sándor közreműködésével. Kisér : 
Trombitás Gyula. 

A Waldbauer-Kerpely vonósnégyes márc. 
28 és ápr. 11. Z. '/29. Két hangversenyt ren-
dez Brahms-Schubert műsorral. Műsoron : 
Brahms C-moll négyes, b-dur és g-dur hatos, 
Schubert 2 csellós ötös és fúvós nyolcas. 

Scala*hangversenyek 
(Jegyiroda Andrássy-ut 4.) 

— Perczel Sári a nemrég feltűnt táncfeno-
mén első estélyének szenzációs sikere után 
február 18-án este V26 órakor adja a Viga-
dóban II. klasszikus táncestélyét részben uj 
műsorral, pazar toilettekkel. Közreműködik 
Wagner Erzsi a kitűnő operaénekesnő. 

— Schenk Jenő a világhírű akaratátvivő, 
február 23-án első estélyénél is szenzációsabb-
akaratátviteli kísérleteket végez és bemutatja 
a modern okkultizmus csodáit. (V í l t 9 ) 

— Bartók Béla jelenleg Berlinbe aratja 
sikereit- Londoni utja előtt február 27-én adja 
idei második hangversenyét Székely Zoltán 
és Förstner tanár közreműködésével. (Z. Va6.} 

— Bodrogi Zsigmond és Malcsiner Béla 
szerzői estélye Bán Zoltán, Buttula László, 
Kompóthy Gyula és Mischák Magda közre-
működésével február 28-án. (V. V26.) 

— A Zsidó Szemle II. kultérestélye (zsidó 
dal, zsidó zene, zsidó bibliai részletek,) Dar-
vas Lili, Alpár Gitta. Kotányi-nővérek, Szántó 
Boriska, Somló József, Buttula László és 
Ábrányi Emil igazgató közreműködésével 
február 28-án (V. V29.) 

— F. Kármán Gizi, a Városi Színház mű-
vésznőjének ária- és dalestélye Márkus De-
zső kíséretével március 11-én. (V. V26.) 

— Fischer Margit zongoraestélye Fiacher 
Gabriella közreműködésével február 22-én. 
(V. V29). 
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Krémer B. Carola — 
Berlinben 

A mult évi budapesti hangversenyszezon 
egyik legnagyobb meglepetése volt Krémer 
B. Carola bemutatkozó estélye. A nagytehet-
ségű fiatal dalénekesnő mór első szereplésé-
vel egy csapásra meghódította a zenei körö-
ket és további fejlődése iránt a legvérmesebb 
reményeket keltette. A Színházi Élet zenei 
rovatában akkoriban megjósoltuk, hogy Kré-
mer B. Carola nevével hamarosan külföldi 
nagy lapok hasábjain fogunk találkozni. 

A jóslás azóta valóra 
vált. Berlinből érkezik a 
hir, hogy ott lépett fel 
legutoljára a kitűnő éne-
kesnő és egyöntetű nagy 
sikert aratott. A szigorú 
német publikum nem győ-
zött betelni Krémer B. 
Carola kitűnően iskolázott, 
nemes technikájú hang-
jával és tökéletesen kifor-
rott előadásával. Már maga 
a műsor összeállítása is 
kitűnő ízlésre vallott. 

Ez volt a műsor : 
Wagner: Tannhäuser. (Er-

zsébet belépője.) 
Noszeda K. : Szivem. 
Verdi : Troubadour. (Leo-

nora áriája.) 
Dienzl : Tavaszi dal. 
Weber: Bűvös vadász. 

(Agatha nagy áriája.) 
Kacsoh Pongrác : Késő 

ősz van. 
Puccini : Bohémélet. (Mu-

sette keringője.) 
Kurucz : Hervadó rózsák 

közt. 
Berlin csak egyik állo-

mása volt a jeles mű-
vésznő külföldi hang-
versenykörutjónak, szere-
pelni fog még Krémer B. 
Carola Európa többi nagy 
városában is, ahova fényes 
szerződések hívják. És ez 
nem is csoda, mert Krémer 
nemcsak mint kimondott 
dalénekesnő kitűnő, de a 
nagy operazeneszerzőknek KRÉMER B. CAROLA 

is elsőrangú interpretálója. Mint Puccini-éne-
kesnő pedig egyenesen meglepetésszámba 
megy, ami különben mult márciusi pesti szerep-
lésekor is nyilvánvalóvá vált. 

A hangversenykörut előreláthatólag március-
végén befejeződik, ugy, hogy a művésznő 
ujabb babérokkal súlyosbítva visszatérhet 
Budapestre, ahol felfedezték és ahol első 
szép sikereit aratta. Reméljük, hogy így már 
áprilisban újra üdvözölhetjük őt a hangver-
senypódiumon, újra hallhatjuk nemes ének-
művészetét, amelyet Európaszerle meg-
csodáltak. 
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Fodor hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca 1. telefon 88—61.) 

Nagy Géza tanár zongoraestje a jelenkori 
magyar szerzők műveiből febr. 17. 

Indig Alfréd hegedüestje febr. 24. 
R. Szentpál Olga táncestjén Magyarorszá-

gon eddig még elő nem adott patetikus és 
groteszk táncokból álló műsorával szerepel. 
A stilsz rü kosztümök Jaschik tanár tervei 
alapján készültek. (V. 1/a6.) 

Jadlowker Hermann búcsuhangversenve 
március 7. 

A „Koncert" kÖ2leményei 
(Jegyiroda : Véci-utca 10., telefon 9—81.) 

Szekeres zeneiskola 18-iki zenekari hang-
versenyén Falk gyermekoratóriumát m a -
ta t ja be az 0/ eri ház zenekarával. (Z. V26.) 

Zahler Mrgda 20-iki klasszikus táncestélye 
a szezon legszebb táncestélye lesz. 

Entner—H (ffwann ének- és gordonkaest 
21-én, (V. 1/26.) 

Dóczy József szerzői estjén március 2-ánr 

Alber t Erzsi , Palló Imre, Fa rk s Imre, 
Dienzl és Szappanos lépnek fel. (Z. ll*,9.) 

Szekeres Ferei c IV. orgonaestje Ascher 
Oszkárral március 3. (Z Vsó) 

Albertina Ferrari, Hubay mesteriskolájá-
ból, bemutatkozó hegedüestélyét március 
3 - á n tart ja, az operai zenekar kísérete 
mellett . Vezényel: Hubay. (Z. 1/a9.) 

Melles quarteit III. estélye március 4-én 
orosz-est lesz. A primárius : Melles Béla, 

orosz fogságban Glazounovval együtt 
m ű k ö d ö t t 2 évig; igy az orosz zenének 
h iva to t t interpretátora. (Z. 1/a9.) 

Rothschild Rózsi hegedű-), Bán Stefi (zon-
gora-) estje március 4-én. (V. 1l26.) 

Weigerth Alodár március 6-iki szerzői 
estjén egy nagytehetségű, fiatal zeneszer-
zővel fog megisnurki dni a közönség a 
legkiválóbb művészek interpretációjában. 
Medek, Linz és Szatmári adják elő a 
dalokat, szonátát és songoradarabot. 

Hegyi Emánuel III. zongoraestje március 10. 
(Z. Va9.) 

Dr. Faludiné Vásárhelyi Tessza és Zala Lily 
«gyüttes estje március 12-én. IZ. Vs9.) 

Dr. Kosáry János zongoraművész cseh 
turnéja miatt február i hangversenyét nem 
t a r t j a meg. 

Szakkritika a „Dé-Dé"-ről 
Christiné és 

Willemetz 
urak hires 
operettjéről a 
„Dé-Dé"-ről, 
amelyet nap-
ról-napra za-
josabb siker-
rel játszanak 
a Blaha Luj-
za Színház-
ban, rendre 
leadták véle-
ményüket a 
hivatalos kö- A kritikus: SZILVÁSSy J.SÁNDOR 
rök. A kritikusok elismerték, hogy az ope-
rett szövege vidám és ötletes, a zene-
szerzők megállapították, hogy a partitura még 
talán a „Fi-Fi"-nél is invenciózusabb, a szín-
házi bennfentesek pedig egyhangúan eldön-
tötték, hogy a Blaha Lujza Színház előadásá-
nál tökéletesebbet még talán Párisban sem 
lehetett produkálni. 

Mindenki nyilatkozott már a „Dé-Dé"-ről 
csak éppen egy testület nem, amely testület-
nek pedig a pompás francia operett, hogy igy 
fejezzük ki magunkat „szakmájába vág". 
Bizonyára méltóztatnak sejteni, hogy a pesti 
cipészekről van szó, akik ma a „Dé-Dé" pikáns 
és mulatságos cipészüzlete révén az érdeklő-
dés középpontjában állanak. 

A „Színházi Élet" súlyos mulasztást siet 
pótolni, amidőn alkalmat ad arra, hogy annyi 
vélemény után, végre a leghivatottabb szak-
kritika szava hangozhasson el a Christiné-
Willemetz újdonságról. A megintervjuvolt Szil-
vássy J. Sándor, akinek a Vasvári Pál-utcá-
ban van uri cipőszalon üzlete a következő-
képpen nyilatkozott a darab művészi ér-
tékéről. 

— A „Dé-Dé" szinrehozatalát igen dicsére-
tes ténynek tartom, annál is inkább mivel az 
operettirók a cipőszakmával általában na-
gyon mostohán bánnak és csak legritkább 
esetben viszik színpadra az öltözködésnek 
ezt a fontos kellékét. Ami D'Arrigo urat 
mint kollégát illeti, mondhatom, hogy az ő 
helyzetét határozottan irigyelem. Ha nem 
születtem volna Szilvássynak, feltétlenül 
D Arrigó szerettem volna lenni, már csak 
azért is, hogy a drága Péchy Erzsinek tehes-
sem a szépet. A „Dé-Dé" ragyogó üzletébe 
is boldogan beleülnék, de a tiz kiszolgáló 
kisasszonyt azonnal elbocsátanám, mert ha 
velük kellene sokáig egy fedél alatt lenni, 
tudom, hogy sem én, sem a segédeim nem 
tudnánk egy pár cipőt sem megcsinálni. 

Szóval Szilvássy mesternek tetszik a „Dé Dé" 
viszont a tíz kiszolgáló lány üzleti szempont-
ból nem tetszik. De csak üzleti szempont-
ból nem, 
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Egy milliárdokat érő eleven drágakő 

A béke boldog éveiben a napilapok vegyes 
rovatának kedvenc témája volt kiválóan ér-
tékes drágakövekről beszámolni és a jám-
bor olvasó fantáziáját állandóan izgatják a 
„Kohinor", „Sárga csillag", „Rózsaszín köny-
csepp" és más hasonló nevii világhírű drá-
gakövek leírásával. A New-York Herald most 
cikket irt Amerika legdivatosabb és leg-
nagyobb tehetségű drámai színésznőjéről 
Allan Nazimováról és ebben a cikkben a 
művészet ékkövének nevezi. És nyűmban 
hozzáfűzi, hogy Allan Nazimoua egyúttal a 
legértékesebb ékkő is, mert az összegek, 
melyeket eddig művészetéért fizettek, sok-
szorosan felülmúlják a cári Kohinornak vagy 
a többi ismert drágakőnek értékét. 

Allan Nazimova különös varázsát nemcsak 
kivételes szirijátszói tehetségének köszönheti, 
hanem annak az egészen sajátos, ekzotikus 
yzépségnek is, amely egész lényét elönti. 

Különösen a szenvedélynek és a forró érzé-
kiségnek valami ellenállhatatlan tüze su-
gárzik ki belőle, mozdulatai, szeme csupa 
kirobbanni látszó temperamentumról be-
szélnek. 

Allan Nazimova ezidőszerint főleg Ibsen-
darabokban lép fel és az ibseni drámák 
nyugtalan lelkű hősnőit azóta New-York la-
kóinak százezrei akarják látni. Az ameri-
kaiak Sarah Bernhardttal és Dúséval hason-
lítják össze és a szó-szoros érteiméber 
arannyal fizetik minden mozdulatát. A fiimer 
is fellépett már, de nagy, parádés szerepeke 
csak most fog a filmen játszani, mert mind 
járt első fellépése után felfedezték, hogy < 
vásznon mozdulatainak meglepően dus ská 
Iája még sokkal jobban érvényesül, mint i 
színpadon. így tehát Nazimova rövidesei 
világkörüli hódító útra fog indulni és remél 
hetőleg mielőbb Budapestre is el fog jutn 
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NAGy ENDRE 

Nagy Endre 
a Palace (Ujváry) kabaré 

uj műsorán 
Rövid pihenő után 

ismét megszólalt 
Nagy Endre, minden 
idők legkiválóbb 
konferencierje és 
ezúttal Ujváry Fe-
renc Palace-kabaré-
jában csillogtatja 
kristálytiszta művé-
szetét. Hétfőn mu-
tatta bé a Palace 
gondosan összevá-
logatott uj műsorát 
és ennek a kitűnő 
műsornak a kereté-

ben lépett ismét a dobogóra Nagy Endre. 
Két szellemes konferanszot mutatott be 
frenetikus sikerrel. A közönség szűnni 
nem akaró zajos tapssal tüntetett kedvence 
mellett. Nagy sikere volt ezenkívül' Nagy 
Endrének ötletes párjelenetével, amelynek 
cime: Konferencier-iskola. Salamon Bélát 
tanította meg Nagy Endre arra a művészetre, 
hogy mint kell egyszerre hires konferencier-
nek lenni. Könnyű kitalálni, hogy ez az ok-
tatás nem megv simán és míg Salamonból 
Nagy Endre válik, a közönség majdnem be-
teggé neveti magát. 

Nagy Endre, az illusztris vendég nívójához 
méltóan állították össze a Palace (Ujváry) 
kabaré gazdag műsorának további számait 
is. Öt pompás kis darab és számtalan magán-
szám alkotják a műsort ; mindannyi a leg-
kitűnőbb magyar kabaréirók szerzeménye. 

Sas Ede „Mihály bácsi tőzsdézik" címen 
irt kedves és mulatságos tréfát. A kiváló író 
kitűnő szemmel látta meg egy tőzsdéző „kis 
gazda" alakját és ragyogó tollal vetette azt 
papírra. Sándor József zamatos magyar hu-
morral játssza meg Mihály bácsi figuráját, 
mellette Várnai Vilmos nyújt derék alakítást. 

Harmath Imre „Gyere be néző, gyere be" 
cimmel énekes duettet irt. Két egymással 
szemben levő színház portása szerepel a kis 
jelenetben, amint különböző ravasz fogások-
kal és tíz. ígéretekben egymást túllicitálva 
igyekeznek a nézőket becsalogatni színhá-
zukba. Virágh Jenő és Sándor József játsz-
szák a két portást sok derűt és vidámságot 
szórva. 

„Egy ember tragédiája" a cime Kőváry 
„többfelvonásos operá"-jának, amelyl a 
Madách centenáriumra való tekintettel a mai 
modern korban vezeti végig Ádámot. A rend-
kívül kacagtató parsziflás eredeti módon 
oldja meg az Ember tragédiája diszletezését 
és legalább is olyan frappánsul hat a né-
zőre, mint — a Hevesi Sándor-féle rendezés 
artisztikus díszletei, természetesen azzal a 
csekélyke kis különbséggel, hogy a Kőváry 
által előirt díszletek nem csodálatot, hanem 

harsogó derültséget keltenek. Kőváry.pz „Egy 
ember tragédiájában" ügyesen aknázta ki a 
groteszk lehetőségeket és ötletet ötletre hal-
mozva kalauzolja végig Ádámját az uj idők 
problémáin. 

Ferenczy Károly játssza a legújabb rende-
zés Ádámját szívbeli humorral és finom mű-
vészettel. Antal Erzsi, széphangu, kedves és 
temperamentumos „Éva" mig a „tragédia" 
másik két nagy szerepét Ujváry Ferenc és 
Sándor József játsszák nagy sikerrel. Az ele-
ven és szellemes bluettet tüntető szeretettet 
fogadta a közönség és a színészek játékát 
nem egyszer szakította félbe nyíltszíni taps. ' 

Szőke Szakáll uj bohózattal szerepel a 
műsoron. „Finom madár" a cime és az 
alcímben benne van, hogy ez se nem kék. 
se nem zöld, se nem aranymadár, hanem egy-
szerűen — Finom madár. A fordulatos és-
helyzetkomikumokban gazdag bohózatban 
Salamonnak nyilik alkalma kitűnő alakításra. 
A népszerű komikusnak minden szavát és 
minden gesztusát szűnni nem akaró taps 
kisérte. Ujváry Ferenc sikerült figurát rajzol 
meg a bohózatban, Krajnik Mária pedig 
kiforrott játékával tűnik fel. 

Az importhumort a neves Michael Szirkay 
szállítja. Bécsben és Berlinben 300 előadást 
megért nagyszerű bohózatát Komor Gyula 
fordításában hozza színre a kabaré. Az 
újszerű és érdekes játék a magyar kereszt-
ségen a „60° nulla alatt" cimet kapta. A kis 
játékban Sarkadi Aladár, a kabaré kitűnő 
vendége értékes és nem mindennapi tehet-
séget igénylő művészi feladatot abszolvál. 
Három személyt hoz a színpadra fölényes 
művészettel és annyi humorral, amely csak 
az ő jókedvének kifogyhatatlan gezdag tár-
nájából telik. A partnere Haraszti Mici, mint 
mindig, ugy most is a legmagasabb művészi 
tökélyt hozza a színpadra. 

A magas színvonalon álló darabokat ha-
sonló értékű magánszámok fonják körül. An-
tal Erzsi két csipkefinom dala, csupa báj é* 
poézis. A vendég Lukács Sárit tüntető sze-
retettel fogadta a közönség és valósággal-
nem akarták leengedni a dobogóról. 

Nagy sikere volt Virágh Jenő kitűnő kup-
iéinak Különösen kitűnően adta elő a nagy-
szerű Virágh a gyengélkedő pesti óráról szóló 
balladát, amelynek az a külön nevezetes-
sége, hogy három szerzője van, akárcsak egy 
nagyobb szabású operettnek. A kacagtató 
„balladá"-nak a szövegét Harmath Imre és 
Stella Adorján irták. Zenéjét — akárcsak a 
műsor többi muzsikáját — Hetényi-Heidl-
berg Albert komponálta. 

Ferenczy Károly, aki egyformán tud köny-
nyet és mosolyt is fakasztani a nézőtéren, 
alaposan visszaélt ezzel a tudományával. 
Egy szeriőz dalt szépen énekelt a tehetséges 
Krajnik Mária. 

Az a lelkesedés, ami a premiéren fogadta, 
a kabaré uj műsorát, garantálja, hogy hosszú 
ideig nem követi „ujabb" műsor. 
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M O Z I - 1 LíLE/T 
Oroszlán tött be négy pesti moziba í 

Az oroszlén északról jött és egyetlen csa-
pással győzedelmeskedett ! A „Észak orosz-
lánja" német film, melyét az Uránia, Royal-
Apollo, Omnia és a Helikon, a német kul-
iurának diadalmas fölényét mutatja, amelyet 
semmiféle fegyveres erővel megsemmisíteni 
nem lehet. Mintha a márka rohamos lerom-
lása folytán beállott német filmgyártási krizis 
a hattyúdalát énekelte volna el ebben a film-
ben és minden szépet és nagyszerűt, amelyet 
eddig kitalált és termelt, ebbe az egy filmbe 
akarta volna tö-
möríteni, dacos 
és megdöbbentő 

tüntetésképen, 
hogy íme, erre 
képes a német 
művészet, melyet 
válságba sodor-
tak I A tudás, 
pénz és művé-
szet hatalmas 
szövetsége te-
remtette meg az 
„Észak oroszlán-
ját" és Bucho-
wetzky, a világ-
hírű rendező, mi-
kor először látta 
lepergetni ezt a 
leghatalmasabb 
alkotását, sirva 
fakadt és olyan 
izgalom vett rajta 
erőt, hogy el kel-
lett hagynia pá-
holyát. 

A dráma az 
orosz nép hős-
korszakában ját-
szódik le és fő-
szereplője Nagy 
Péter cár, ez a 
különös ember, 
aki a jóságnak 
és kegyetlenség-
nek egészen sa-
játszerű vegyü-

lékéből állott. Mikor trónra lépett, elhatározta 
hogy az egész birodalmat átalakítja, hódító 
hadjáratokat tervez és uj alkotmányt akar 
adni a népnek. 

A régi, legendás Oroszországnak érdekes tí-
pusai elevenednek fel előttünk, És min-
den fölött ott a rettenetes cár, aki csak egyet-
len szentséget ismer és ez a kilüzött célnak 
mindenáron való megvalósítása. Ez a vak 
elszántság a dráma magja, az embernek 
erejébe vetett gőgös, fennhéjázó hite, mely 

magában hordja 
a bűnhődés és 
elbukás csiráit. 

Péter cár vég-
zetét két emberi 
lény irányítja. 

Egy egyszerű, 
jobbágyi sorsban 
született asszony, 
aki azonban ép-
pen olyan szilaj, 
tüzes lelket hor-
doz magában, 
mint a cár. A 
táborban talál-
nak egymásra, 
ahol Katalin még 
csak markotá-
nyosnő és a ka-
tonákkal cimbo-
rál. És az isteni 
cár mégis meg-
látja, megkívánja 
a királyi prédát 
és m a g á h o z 
emeli. Cárnővé 
tes?i a kantinos 
leányt, aki előtt 
a cári Oroszor-
szág gőgös fő-
urainak térdet 
kell hajtaniok. 
Ám természetes, 
hogy ezt a ne-
messég nem haj-
landó eltűrni és 
a palota homá-. • - EMIL JANNINGS: 

„Észak oroszlánja" cimü Radius-film főszerépében 
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Jelenet az „Észak oroszlánja" cimü 
Radius-filmböl 

lyos folyosóin szövődni kezd a háló, a trón 
felboritására törő összeesküvés. Az összees-
küvők a trónörököst, Alekszejt nyerik meg 
céljaiknak, aki gyűlöli apját. Gyűlöletének 
oka a kettőjük természetének merev ellen-
tétéből sarjad. Péter cár csupa akarás és 
erőszak. Alekszej ezzel szemben elkényezte-
tett, léha, élvvágyó ember, akit kétségbeesett 
apja sehogysem tud kizökkenteni tunyaságá-
ból. Hasztalan próbálja a táborba küldeni, 
Alekszej ott éppen ellenkező parancsokat osz-
togat, mint amilyeneket felséges apja pa-
rancsolt. 

A felbőszült cár erre börtönbe csukatja, 
sőt, amikor egy összeesküvés nyomai fiához 
vezetnek, kínpadra is vonalja. De Alekszej 
nem árulja el cimboráit. Péter rettentően 

szenved, mert lelke egész melegével szereti 
fiát, de viszont fanatikus egyénisége nem 
tűri, hogy akár a fia is szembeszálljon az ő 
istenségével. És ez a kettőssége lelkének ré-
mes tragédiához vezet. Egy izben. borzalmas 
csellel, éppen akkor üt fián, amikor az élére 
áll az ellene irányuló összeesküvésnek. És 
Péter cár sajátkezüleg lövi agyon fiát. De a 
golyó nemcsak Alekszejt sebzi halálra, hanem 
Pétert is, aki megtörik a szörnyű sorscsapás 

alatt és elsorvadt lélekkel halálos kórba 
esik. Haldokolva feleségére bizza Oroszorszá-
got, hogy ő folytassa tovább azoknak a re-
formoknak a megvalósítását, amelyeket ő 
kezdett meg. " 

Péter cár szerepét Jannings játssza. Wege-
ner mellett ma ő a legnagyobb ékessége és 
ereje a német filmszinészetnek. Péter szere-
pében félelmetes erejű, kegyetlenségében, 
szenvedésében egyaránt megrendítő és felejt-
hetetlen. Melléje sorakoznak a többi nagy-
szerű nevek: Benhardt Göetzke, Cordi Nilwitzer 
és Janssen. 

Amit a film úgynevezett dekorativ elemek-
ben nyújt, az a csúcsát jelenti az artisztikus 
művészetnek. A hajdani Szentpétervár utcái, 
a Kreml káprázatos tükörtermei és kupola-
csarnokai, az ezeregyéjszakára emlékeztető 
trónterem, a poltavai ütközet, az épitőművé-
szetnek és a rendezői tudásnak csodálatos 
gyöngyszemei. Ez a film szerencsés egyesítése 
az úgynevezett monumentális és játékfilmek-
nek, mert az arányok hatalmassága mellett 
a játékbeli finomságoknak is egyforma részt 
juttat. A történelem viharos levegőjét érezzük, 
a maga mindent elsöprő erejével, amelyben 
vér, szépség, szerelem, emberi nagyság és 
gyarlóság egyesül. 
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Európában mindenki 
Végtelenül kedves történetet olvasunk a 

Berliner Tageblatt egyik januári számában. 
Eszerint J Schmidt, a filadelfiai társadalom-
tudományi egyetem tanára nemrégen Berlin-
ben időzött, ahol többek között a német nép 
általános műveltsége felől igyekezett közvet-
len tapasztalatokat szerezni. Így többek között 
azt is kutatta, hogy kik azok az irók, akiket 
legtöbben olvasnak. Egy ilyen tanulmányi 
sétájáról egy napon egészen feldúltan érkezett 
szállodájába Schmidt és a legnagyobb meg-
ütközéssel fordult állandó kísérőjéhez Bielek, 
berlini iskolaigazgatóhoz : Uram. meg vagyok 
döbbenve ! Hiszen Önöknél még a csomag-
kihordók és a masamódok is klasszikusokat 
olvasnak I Én azt hittem, hogy ezeknek iro-
dalmi szomja nem terjed tul a detektivregé-
nyeken és most a legnagyobb meglepetéssel 
állapítom meg, hogy például Gerhardt Haupt-
mannt, ezt a súlyos filozófust és komoly irót, 
minden gyermek ismeri. És még hozzá nem 
is a Takácsok-ról beszélnek, amelyik tárgyá-
nál fogva a népet is érdekelhetné, hanem a 
legbonyolultabb lélektani regényéről, a Fan-
tom-ról... Hát maguknál csupa lélekbúvár-
ból áll az olvasó közönség ? 

Bielek mosolygott és azt mondta : Ugy van... 

klasszikusokat olvas 
És éppen ilyen pontosan fogja ö n n e k min 
denki elmondani a Bölcs Náthán, vagy a 
Hannele történetét is . . . Sőt, hogy a meg-
lepetés még nagyobb legyen kedves kolléga 
ur, még azok is kitűnően vannak tájékoz-
tatva e mesterművekről, akik még olvasni 
sem tudnak ! 

— Hogy lehetséges ez ? Kérdezte csodál-
kozva Schmidt. 

— Ugy, hogy akikkel Ön beszélt, nem ol-
vasták, hanem látták ezeket a klasszikusokat, 
a mozikban ! Mert látja mister Schmidt, mi 
rájöttünk arra, hogy a mozit nemcsak látvá-
nyosságokkal és költői álmokkal, irodalmi for-
rásokból merített elemekkel ékesíthetjük föl. 
íme itt van például a Fantom ! Tudja-e uram, 
hogy Gerhardt Hauptmann ezt a regényét 
mielőtt könyvpiacra vitte volna, előbb meg-
filmesítette ? És mikor az elkészült filmet le-
pergették előtte, Hauptmann könnyezve ölelte 
meg a film rendezőjét és azt mondta : Uram, 
Ön sokkal többet tett, mint én . . . Én csak 
jelezni tudtam szavak ritmusával, hangulatok 
festésével a lélek nagy drámáját, de Ön egy-
szerűen a lelket fényképezte le . . . ! 

A Fantom, amelyet egyidejűleg mutat be a 
Corvin mozgó és a Kamara válóban az egé-

Jelenet a FANTOM cimü Nordisk-filmből 
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szen rendkívüli filmekhez tartozik. A hőse 
egy egyszerű hivatalnok ember, aki arra van 
hivatva, hogy szürke, eseménytelen életet él-
jen, jelentéktelen, nyárspolgári szerelmek 
csendes idilljeiben. De valami ellenéllhatlan 
kényszer végzetes erővel sodorja ugyanakkor 
egy másik izzó lüktetésü élet felé, melynek 
központjában egy szenvedélyes, forró tempera-
mentumu nő áll, aki iránt végzetes, bűnös szere-
lemre lobban. Es a boldogtalan ember kétség-
beesetten vergődik kettős élete közepette. Soha 
nincsen egy nyugodt, egyensúlyozott pillanata, 
mert lényének jó és rossz szelleme állandó vi-
harzásban tartják. Csapzott hajjal, lüktető ha-
lántékkal, verejtékes homlokkal, sápadtan tá-
molyog a szerencsétlen ember, ő maga is mér 
rémmé változik, fantom lesz belőle,árnyékem-
ber, tele borzalmas titkokkal. Rémületet ger-
jesztő szörnyetegként bukkan fel mindenütt 
és nyomában pusztulás, halál süvölt. Ritka 
érdekességü ennek a filmnek a technikai meg-
oldása. Minden, ami történik, olyan, mintha 
láthatatlan, de mégis jelenlevő, démonikus 
erők megnyilatkozása lenne. Minden bútor-

darabnak misztikus jelentősége van. A néző 
sohasem tudja, hogy melyik pillanatban fog 
valamelyik holt anyag megelevenedni és 
résztvenni a rémületes tragédiában. Érezzük, 
hogy mint árad ki a falszögletekből, folyosók 
homályából, utcák suhanó árnyékából a sá-
padtan ólálkodó végzet magnetikus ereje, 
amely mindent elönt és sápadtra , torzítja a 
feltörni akaró életörömet. A démonikus ele-

'met ilyen mesterien még nem láttuk érzékei-
tetővé tenni. Mint a legizgalmasabb okkul-
tista könyv megelevenedett fejezetei, ugy döb-
bentenek meg az egyes jelenetek és szemtől 
szemben állunk a nagy titokkal, amely meg-
dermeszti vérünket és elszoritja szivünk do-
bogását. És mégis, a nagy költő zsenijét érez-
zük minden borongás mögött, a művészet 
elzsongitó szimfóniáit, melyek végül is a meg-
béküléshez vezetnek. 

Nem lenne teljes beszámolónk, ha külön is 
nem emlékeznénk meg Putti Lia alakításáról, 
aki egy bujaszépségü, romlott színésznő sze-
repében külön szenzációja tudott lenni 
ennek a meglepetésekben bővelkedő filmnek. 

Amire minden asszony és leány kíváncsi 
Néhány nap múlva megoldódik a nagy rejtély 

írók és bölcselők évezredek óta renge-
teget irtak róla, asszonyok és leányok állan-
dóan ezen törik a fejüket, de azért még min-
dig nyilt kérdés maradt, hogy milyenek a 
férfiak ? Jók-e, állhatatosak e a szerelemben, 
cinikusak, vagy áldozatkészek ? Már-már ugy 
látszott, hogy sohasem lehet eldönteni ezt a 
nagy problémát, de felvirradt a huszadik 
század és elhozta a bűvös találmányt, a fil-
met, amelynek legjellemzőbb sajátossága, 
hogy nem ismer lehetetlenséget ! Ha tehát a 
film válaszolni akar erre a kérdésre, akkor 
tud is ! És három nagyszerű színész, Harry 
Liedtke, Paul Heidemann és Jakob Tiedtke 
összeszövetkeztek a legötletesebb német ren-
dezővel, Georg Jacobival és együttes erővel 
alkották az „Ilyenek a férfiak" cimü film-
vígjátékot. Roboz Aladár, a Korona-film ki-
tűnő igazgatója, aki a napokban hozta 
külföldi tartózkodásáról Budapestre a filmet, 
nagyon titkolódzik, mert azt mondja, hogy 
hadd legyen minél nagyobb a meglepetés. 
Mégis nagy unszolásra elárult annyit, hogy a 
végtelenül mulatságos vígjáték valami külö-
nösen bájos fölénnyel gúnyolja ki a férfiak 
nagyképűségét, konvencionális hazugságait* 
szerelmi stratégiáit. Az örök emberi komédiát 
látjuk itt mezítelenre vetkőztetve, kegyetlen, 
szinte luciferi szatírával és a hangos haho-
ták mögött, melyek ezt a filmet kisérni fog-

ják, bizonyára megérzi majd a közönség az 
emberi gyarlóság tragikomédiáját is. Érdekes 
és egészen újszerű a Georg Jacobi rendezése is. 
A nagy rendező ugyanis mór a külső kere-
tekkel is jelezni akarta, hogy nem egyszerű 
vígjátékról van szó, amely megelégszik né-
hány ügyes és humoros jelenettel, hanem 
hogy komoly gondolatok és mélységek fölött 
táncol a jókedv, melyet tula;donképen csak 
a felfogás élénksége és az optimisztikus szem-
lélet ment meg attól, hogy tragédia ne legyen-
Éppen ezért Georg Jacobi a[filmnek ezt a komoly 
filozófiai értékét páratlanul gondos és látvá-
nyosság számba menő rendezéssel hangsú-
lyozza és olyan művészettel épiti fel a leg-
kisebb epizódjeleneteket is, mintha életének 
legmaradandóbb emlékét akarná megörökí-
teni. És ki tudja, talán csakugyan ez a filme 
lesz, amely legtovább fogja túlélni mesterét. 
Hiszen a világirodalom figyelmeztet arra, 
hogy éppen a humoros formában megirt nagy 
emberi igazságok azok, amelyek századokon 
át megőrizték frisseségüket. Don Kihotére 
vagy a Decameronra'gondolunk.vagyApuZcius 
Aranyszamár cimü regényére. Ma, amikor a 
filmet a legakadémikusabb esztétikusok is a 
komoly művészi alkotások közé sorozzák, 
kétségtelen, hogy az „Ilyenek a férfiak" cimü 
filmjáték is a humornak ilyen klasszikus 
veretű példaképe lesz ! 
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Nagy ribillió a Rökk Szilárd-utcai filmstreeten 
Bölcs Náthán visszavonult a filozófiától és moziszinész lett 

Bölcs Náthán addig olvasta Lessing tragé-
diájában, hogy ő milyen okos, hogy végre is 
belátta, hogy ennyi ésszel neki kell fogni 
valamilyen üzletnek. Elhatározta, hogy össze-
pakkol és direkt Budapestre utazik, ahol érte-
sülése szerint most éppen haussesza van az 
okos embereknek és igy ott bizonyára öröm-
mel fogják fogadni. 

Budapestre érkezvén, először is egy ékszer-
kereskedőhöz ment, akinek tanácsot akart 
adni, hogy miként kell három egyforma 
aranygyűrűt készíteni, ha véletlenül három 
vevő is akadna egy és ugyanazon fajta gyű-
rűre. Az ékszerész azonban iszonyú mérges 
lett és kidobta - a megdöbbent Náthánt, aki 

csak röptében hallotta, amint az ékszerész 
utána kiáltja, hogy mégis csak szemtelenség 
a szegény boltost csúfolni, aki még egy gyű-
rűt sem tud eladni ! 

Náthán ezekután a városházéra ment, mert 
pompás ideái támadtak, hogyan kellene a 
főváros rossz anyagi helyzetén javítani. De 
alig adta le névjegyét Wolff előszobájában, 
a következő pillanatban néhány erőteljes kéz-
és lábmozdulat a levegőbe emelte és derék 
barátunk csak éppen annyit hallott, hogy : 
Hallatlan ! Ezek a destruktívek már a 
könyvekből is idetolakszanak ! 

Az elbusult Náthán ezután a tőzsdére 
ment, ahol Krausz Siminek akart néhány jó 
tözsdetippet adni. Ámde alig kezdett beszélni, 
Simi hanyag mozdulattal egy tízezer koronást 

törtek ki és elvéve tőle tízezer koronáját, két 
kötés Epekő-részvényt sóztak a nyakába és 
kidobták. 

Náthán látva, hogy a korszellem némileg 
megváltozott ezekután a Tudományegyetem 
felé ment, hogy a filozófiai fakultáson némi-
leg felfrissítse elméjét. Alig lépett azonban 
a küszöbre, két zord arcú ifjú felhívta, hogy 
igazolja magát, miszerint a numerus klauzus ha-
tárain belül mozog. Minthogy ezt igazolni nem 
tudta, a következő pillanatban már kinnt 
mozgott az utcán. 

A végleg elkeseredett jeles férfiú fáradtan 
és éhesen bolyongott az utcákon és igy ve-
tődött el délfelé a Rökk Szilárd-utcába, ahol 
•hirtelen kitűnő ötlete támadt. Bement az 
Engel H. Emelka Konzern~céghez és dr. Li-
bertiny direktornál jelentette be magét : 

adott neki és udvarias mentegetődzéssel to-
vább ment, kijeleníve, hogy ma már annyian 
pumpolták meg, hogy nem adhat többet. 
Náthán most egy másik csoporthoz fordult, 
de alig kezdett beszélni, azok vad üvöltésbe 

— Uram mondotta, amint látom a cég-
táblájukon, Önök állandó összeköttetésben 
állnak Németországgal. Vegyenek kérem ol-
talmukba és adjanak tanácsot, hogy mit csi-
náljak én itt Budapesten ? 

Dr. Libertiny csak egy pillantást vetett 
Náthánra és örömtől ragyogó arccal kiáltott 
fel : Megvan urarfi . . . Önnek moziba kell 
vonulnia 1 Ez egyetlen hely, ahol az Ön 
klasszikus filozófiája és a pompás üzlet egy-
másra találhatnak . . . ! És Náthán, méltó-
nak bizonyulva a bölcs jelzőre, ugy tett, 
amiként qzt tanácsolták neki. És mikor el-
hagyta az Engel-cég helyiségét, már mint 
uj filmcsillagot ünnepelte őt a Rökk Szilárd-
utcai filmstreet. 

Callidus 
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Egy magyar ember megoldotta 
a világ legnehezebb problémáját 

Aranyparitásra emelkedett a magyar 
„garas" értéke 

Délamerika filmvárosaitól a berlini Tempel-
hofban berregő felvevőgépekig irók, színészek, 
vállalkozók és rendezők óriási hadserege 
egyetlen problémán töri szüntelenül a fejét : 
Mi lehet az, amivel tul lehet szárnyalni a 
film eddigi szédületes alkotásait 7 Mi lehet 
az a mese, rendezői trükk, amely az elké-
nyeztetett, minden csodát megszokott publi-
kumot izgalomba tudja hozni ? A laikusok-
nak sejtelmük sincsen arról, mennyi szelle-
met, művészi erőt, ötletet, tehetséget fogyaszt 
egy-egy nagyszabású filmnek az elkészítése. 
Csak a tiszteletdíj a k szokatlan nagysága és 
a világsiker csábító kilátása ösztönözhet 
ekkora energiakifejtésre. Az idei filmesztendő 
különösen mozgalmas és lázas lüktetésű 
volt. Mintha egy tébolyult finist akartak 
volna befutni a filmgyárak a világ gazdasági 
összeroppanása előtt és a pattanásig feszült 
idegek és izmok még egy utolsó felívelésben 
mindent a bámuló világ elé akartak volna 
tárni, ami szépet, költőit és monumentálisát 
a filmművészet produkálni tud. Egymásután 
vetették tékozló kézzel a piacra a Griffith-
képeket, azután az Orleánsi sziiz. Fáraó 
hitvese, Jackie Coogan, Szodoma és Gomorrha, 
Sámson és Delila bámulatos alkotásait . . . 
A közönség elkábult, elfáradt, elkáprázott 
ennyi szépségtől és joggal kiálthatott föl : 
Mi jöhet még ezután ? Mi az, ami még e 
képek után is bámulatba tudna ejteni ben-
nünket ? 

És ime, egy magyar ember : Garas Márton 
filmrendező bebizonyította, hogy lehet fokozni 
a meglepetéseket I Megrendezte a Kolumbusz 
Kristófot és ezzel a müvével szinte máról-
holnapra, egyszerre a legnagyobb mesterek 
sorába lépett. Tíz év előtt Garas még színész 
volt. A Magyar Színházban és az Andrássy-
uti Színházban játszott, igen jelentős művészi 
sikerrel. De vére állandóan a rendezés felé 
hajtotta. Már mint színészt is, az igazgatóság 
gyakran bizta meg darabok rendezésével, 
de Garas színes fantáziája ki vágyott a 
kulisszák szűkre szabott világából és a 
filmhez ment. Eleinte Berlinben dolgozott 
különféle filmvállalatoknál, majd Budapestre 
jött, ahol Daudet Sappho-jának megrendezé-
sével, melynek főszerepét Varsányi Irén ját-
szotta, keltett élénk feltűnést. E filmjének 
bemutatása után a Corwn-filmgyár hívta 
meg rendezőnek és ott az ismert filmeknek 
egész sorát rendezte meg. Igazi, nagy, döntő 
sikert nem arathatott, mert a hazai szerény 
lehetőségek, a monumentális filmekhez 
szükséges tőkehiány megakadályozták abban, 
hogy tehetségét és képzelőerejét teljes mér-
tékben érvényesíthesse. De még igy is ki-
jutottak képei a külföldre és igy történt, 

hogy egy német-amerikai pénzcsoport őt 
bizta meg a Kolumbusz Kristóf-fi\m elkészí-
tésével. Garas örömmel és teljes lelkesedés-
sel vállalta a megbízatást, annál is inkább, 
mert hiszen a főszereplőül nem kisebb 
művészt sikerült megnyernie, mint Basser-
mannt, a n^met színpadok büszkeségét. 

A filmvilágban legendák keringenek arról 
a nagyszabású és szédületes tempójú mun-
káról, amely ezután kezdődött. A szó-szoros 
értelmében aranytömböket fogyasztottak el. 
Milliós és milliós költséggel készültek el az. 
egykori primitív vitorlások fotografikus hűségű 
másai és felépültek Génua és Madrid leg-
ismertebb utcái az egykorú fametszetek 
nyomán. 

A megbízók semmiféle összeget nem sokal-
tak és a filmet készítő társaság egy-egy 
jelenet kedvéért, hol Olaszországba utazott, 
hol a francia tengerpartokra, hol pedig Bécs, 
Berlin, sőt Budapest műtermeiben folytatták 
munkájukat. Nem egyszerű históriai rekon-
strukciója ez Kolumbusz életrajzának és vak-
merő utazásának, hanem költői fantáziával 
megszépített, izgalmas regénybe szőtt ujjá-
költése, amelyben a valóság és költészet 
ölelkezik. Kolumbuszt nemcsak, mint korának 
legvakmerőbb hajósát és az emberiség törté-
nelének uj korszakát megalapító hősét látjuk, 
hanem, mint vergődő és a szerelem kínjaitól 
meggyötört férfit is. Talán a legmeghatóbb 
gondolata ez a filmnek, hogy a legvakme-
rőbb és legbátrabb lendületü embernek is 
megtalálja és megmutatja a szivét. íme, egy 
dolog, amelyben mindnyájan egyek vagyunk, 
amelyben mind elveszítjük heroikus voltun-
kat és szenvedő kis nyárspolgárok leszünk : 
a szerelem I 

Mint egy nagyszerűen hangszerelt zenekar, 
amely egyszerre hozza pompás és dus. zen-
gésbe a legkülönbözőbb szólamokat, ugy 
hat a Kolumbusz Kristóf-film. Nemcsak tör-
ténetet nyújt, hanem hangulatot is ad, meg-
hat, lelkesít, mosolyra kényszerít. Együtt él-
jük át a hőssel kalandjait, aggódunk érte a 
viharos tengeren és véle együtt kiáltunk föl 
ujjongva, hogy : Föld I Föld I . . . A régi Ame-
rika I Milyen könnyezni való, különös érzés 
elgondolni, hogy ebből a vad, barbár föld-
ből nő ki néhány évszázad alatt a világnak 
uj kulturája és gazdasági karaktere. Különös 
és nyugtalan gondolatok viharzanâk föl az 
emberben, mialatt leperegnek a képek Mintha 
a képeken tul szavakat is hallanánk, melyek 
szemrehányó szavakat sikoltanak a megvé-
nült Európa fülébe I 

A Kolumbusz Kristófnak ez az általános 
érvényű emberi igazsága, amely a film költői 
szépségeivel együttesen szárnyal, magyarázza 
meg azt a mélységes hatást, amely a nézőt 
elfogja. A Star-filmgyár, amely sok milliós 
áldozat utján szerezte meg, ezzel a filmmel 
a művészi eseményekben gazdag filmszezon-
nak egyik legértékesebb gyöngyszemét fűzte 
a sikerek füzérébe. 
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Vájjon milyenek is a férfiak ? 
— Kiderül március első felében — 

A Korona filmrészvénytársaság szerezte 
meg a legújabb Harry Liedtke-film játszási 
jogát magyar területre. 

A Korona filmrészvénytársaság igazgatója 
Roboz Aladár kérésünkre a következőkép 
nyilatkozott a filmről és a premiérről : 

— Mindig arra törekedtem és törekszem 
ezután is, hogy a közönség fokozódó igényei 
szerint az, amit a Korona nyújthat, éppen 
ugy emelkedjék mindig arányosan érték és 
érdekesség dolgában. Merőben ujat nyújt a 
legújabb Harry Liedke-film, melynek magyar 
cime : Ilyenek a férfiak ! lesz. Azt hiszem iga-
zolni fogja törekvéseimet. A Vihar, Boccaccio. 
az Éj és virradat után ez a film az, amelytől 
feltétlenül sokat várok. 

Mozikörökben máris feltűnést keltett és 
külföldön nagy. sikerek emlékei fűződnek 
hozzá ! Vidám és ötletes feldolgozása annak, 
hogy vájjon milyenek is a férfiak ? Március 
első felében mindenki megkapja a fe-
leletet erre kérdésre, amely egyformán érde-
kel nőt és férfit, csak részt kell vennie a 
három elsőhetes mozgóképszínház premiérjén. 

A megnyert fogadás 
Filmkörökben most sokat mulatnak 

egy eseten, melynek hőse két angol és 
egy magyar ur. A megyar ur a napok-
ban Berlinből jött haza és a gyors-
vonaton két előkelő angollal került egy 
fülkébe. Beszélgetés közben az egyik 
angol egyszerre rámutat bőröndjére és 
azt mondja : Tudják-e uraim, hogv eb-
ben a bőröndben egy valódi Rubens-
képet viszek ? 

A másik angol hidegen és fölénye-
sen legyintett: ez semmi ! Az én bőrön-
döm legalább a dupláját éri ! Benne 
van a nagy cári korona-gyémánt, me-
lyet most adtak el nyilvános árverésen 
Londonban I 

A harmadik ur, aki eddig némán 
hallgatta a vetélykedést most moso-
lyogva szólalt meg. 

— Fogadjunk uraim, hogy ebben a 
kis kerek bádogskatulyában, amelyet itt 
a kezemben tartok, nagyobb kincs van, 
mint az Önök bőröndjében. Ime uraim. 
Norma Talmadge és O'Brian „Szere-
lem utja" cimü filmje, melynek előál-
lítási költsége kerek 8 millió dollárba 
került ! 

— A két angol egy szóval sem vitat-
kozott tovább és a magyar ur, Szigeti 
László a Magyar Osztrák filmipari 
rt. igazgatója a megnyert összege 
nyomban jótékony célra ajánlotta föl. 
Azt mondta, hogy a Szerelem utja, me-
lyet először a Renaissance fog bemutatni, 
sokkal több fontot fog jövedelmezni. 

Bayer doktor, az Omnia igazgatója és 
Lakner Lajos a Royal-ApoUo direktora 
kijelentették, hogy a Harry Liedífee-filmekért 
valósággal versenyeznek a mozgószinházak. 
Liedtke a közönség kedvence és neve biztos 
telt házat jelent. 

Georg Jacobi és Harry Liedtke nevének 
találkozása egyformán öröm a mozisoknak és 
a közönségnek egyaránt Liedtke az Ezerarcú 
ember cimü filmjében lelt népszerű Pesten. 
Az a hatalmas filmkolosszus, amely egyedül-
álló volt a maga nemében, mint „sokrészes" 
vígjáték kiválóan alkalmas volt arra. hogy 
címszereplőjét a közönség kegyeibe hozza. 
Harry Liedtket azóta is csak nagyobb filmek-
ben láttuk és a Fáraó hitvesének sikerében 
is nagy rész volt az övé. Uj filmjében is 
ugyanazt a játékmodort és ötletes figuralitást 
hozza, amit annyira megszerettünk benne. 
A pesti közönség rajta keresztül fogja megis-
merni milyenek a férfiak és ez a pesti férfi-
sziveknek nagy megkönnyebbülésére szolgál-
hat. Bizonyos, hogy ez a megismerés nem 
lesz hátrányos. 

Liedtkén kivül Paul Heidemann, (Teddy) és 
Jakob Tiedtke is szerepel az Ilyenek a fér-
fiak .'-ban. 

Jelenet a , S z e r e l e m uf/a" cimü Magyar-Osztrák filmből 
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Egy fiatal leány magára 
maradt a pokolban 

A szerencsétlen leány Nádia Elkins, a New-
York World munkatársa, akit lapja Afrika 
legvadabb vidékeire küldött el egy veszéiyes 
megbízatásban. A poklok világa az, ahová 
jutott vadállatok és vademberek félelmetes 
dzsungelje, ahol minden lépésnél a halál fé-
lelmetes réme leselkedik az emberre És ebben 
a rettentő világban haláltmegvető bátorsággal 
jár néhány vakmerő fehérember. Lelkes hittel és 
rajongással, melynek célja a világosság első 
sugárét belopni az őskor emberei közé. Stan-
ley és Livingstone Afrika első, világhírű ku-
tatóit látjuk, amint fejszékkel törnek utat a 
rengetegben és az ő nyomaikat követi Nádia 
Elkins a hőslelkü, gyönyörű, törékenytestü 
leány, hogy ő is kivegye részét az emberek 
és állatok elleni harcban. A rengeteget kivülök 
még más marcona arcú vadászok is járják 
rabszolgakereskedők, akik még a fenevadnál 
is értékesebb zsákmányra, négerekre vadász 
nak. Fantasztikus összecsapások, vértfagyasztó 
kalandok, végtelenül feszült levegőjű mese-
szövés teszik a valóság és regény nagyszerű 
keverékévé a Poklok világa cimü kétrészes 
hatalmas filmet, melyet a Mozgókép-Otthon 
fog e héten bemutatni. 

Még egy hétig . . . 
Az Est és a Fővárosi nagymozgóképszin-

házak prolongálták Zola megfilmesített Pá-
linka cimü hatásos regényét, amely az alko-
hol gyilkoló hatásáról szól. A párisi színhá-
zaknak állandó műsordarabját, kizárólagos 
joggal az Est és a Fővárosi nagymozgó játsz-
sza, még egy hétig. 

Hogy a Pálinka milyen hatást váltott ki a 
közönség köréből, az alábbi nyilatkozatok 
igazolják : 

Fenyő Sándor, a Fővárosi nagymozgó 
igazgatója : 

Nap-nap után zsúfolt házak mellett adtuk 
és adjuk Zola filmregényét, amelyet prolon-
gálnunk kellett a nagy érdeklődés folytán. A 
Pálinka tipusa annak a filmnek, amely nem 
külső dekoratív jelenségekkel akar hatni, nem 
nagy tömegekkel és épitmériyekkel akar célt 
elérni, hanem a regény igazi témájával, a 
Comédie Française tagjainak játékával és a 
cselekményt logikusan átfogó szövegkönyvével. 
Fodor Bertalan, az Est mozgó igazgatója: 

A Pálinka annakidején könyvalakban szen-
zációt keltett. Most hogy megfilmesítették, 
örömmel vettük műsorra Zola halhatatlan 
művét, amelyet prolongáltunk a sikerre való 
tekintettel. A Pálinka, mely a tiszta művészet 
jegyében született, a párisi színházak állandó 
müsordarabja volt. A francia filmművészek 
legjelesebbjeivel a főszerepekben készült ez 
a film, amely máris meghódította egész Buda-
pestet. 

H E L I O S - M O Z G O M Ä f i 
F e h r . T5. Borgia Lukret ia II. r é sz . 
F e b r . 1 6 - 1 7 . Vörös keztyü III. 
Febr . 18. Egy b ű n ö s , aki megdicsőül t . 
Febr . 19 20. Pusztuló népek. 
F e b r . 21—22—23. Intolerance. 

P A P I U F M Erzsébet-körut és Dohány-u. 
V / H I \ I V I t n i sarok Tel.: József 129—54, 

F e b r . 1 5 - 1 8 - i g . 
Pusztuló népek 

F e b r . 19 -21 - i f f . 
Őserdő leánya és burleszkek 
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Téli élet a Svábhegyen 
Félórányira a város szivétől emelkednek 

ki, a kies fekvésű Hűvösvölgy és Zugliget 
felett, a jelenleg csillogó hólepellel borított 
gyönyörű Svábhegy bércei, szerpentin utai, 
villái és szállói. 

Kora hétköznapi reggeleken, de különösen 
ünnep- és vasárnapokon, most hogy az idő 
ismét kedvező a téli sportok kultiválására, 
festőin mozgalmas, eleven és szines képet 
nyújt a Svábhegy. Autón, fogaton, villamos-
sal, fogaskerekűn és gyalogszerrel érkeznek 
a ródli, bob és ski hódolói, elegáns tarka 
szvetterekben az urak és divatosnál divato-
sabb sporttoilettbe öltözve a hölgyek, hogy 
átengedjék magukat a téli sport ezer örömé-
nek. Délfelé, — mikor a téli nap fénye besu-
gározza a tájat és a hóval borított utak fehé-
ren ragyognak, a svábhegyi élet semmiben 
sem különbözik a tátrai élettől. Villámsebe-
sen száguldó ródlik százai röppenek tova 
gyors egymásutánban, vidám utasaikkal ter-
helten, a sikamlós, megfagyott havon. Jókedv, 
vidámság a Svábhegy uralkodó hangulata. 
Boldog, hidegtől és a sport szenvedélyétől 

kipirult arccal csillogó szemekkel örül az 
életnek mindenki. Három-négyóra felé azután, 
fáradtan, kimerülve, sportszerszámaikkal a 
hátukon égyirányba útra kél a sportolók hada. 
Minden ut Rómába, a Svábhegyen viszont a 
Nagyszállóba vezet. 

A pompás, minden kulturigényt kielégítő, 
kellemesen fűtött termek egész sora fogadja 
itt a belépőt. Az üveges terrasz, a hall és az 
éttermek asztalai egymásután megtelnek fá-
radt, megéhezett vándorokkal. Ami ezután 
következik, .az szinte természetes. Szörnyű 
pusztítás, finoman párolgó izes ételekben és 
erős fűszeres forralt borokban. 

Étkezés után, a még nemrég holt fáradt 
sportsmanek és ladyk uj erőre kapva, a fel-
hangzó zene első ütemeire feledve a fára-
dalmakat táncra perdülnek. Shimmy, valcer, 
csárdás járja a végtelenségig. 

A hold már magasan járja pályáját a csil-
lagos tiszta, téli éjszakában, mikor még a 
Svábhegyi Nagyszálló kivilágított ablakai 
messzire ellátszanak a havas utakról, s mö-
götte vigan táncoló és szórakozó boldog em-
berek, akik felfedezték és élvezik a budapesti 
Tátrát : a svábhegyit. 

Dis fray felvétele A Svábhegyen hó van I 
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Délvidékiek bálja. A Délvidéki Egyetemi 
Főiskolai Hallgatók egyesülete 6-án este a 
Szent Gellért-szállóban szigorúan zártkörű 
;ótékonycélu táncestélyt rendezett. A meg-
jelent közönség reggelig táncolt. Az estély 
fővédnöke : Herczeg Ferenc volt. Az estélyen 
Kóczé Laci és fia zenekara szolgáltatta a 

zenét. Szokás szerint csárdással nyitották 
meg az estélyt a következő párok : ReidI 
Károly — Naményi Edittel, Szkenderovich Já-
nos— Eszterházy-Odor Fellyvel, Hippich Se-
bők — Kern Almával, Gárdonyi Jenő — Havel! 
Elvirával. A jól sikerült estély tiszta jövedel-
mét jótékonycélra fordították. 

LEÁNYGIMNAZISTÁK A RENAISSANCE SZÍNPADÁN 
Az Andrássy-uti Mária Terézia leánygimnázium Vörös Kereset Egyesülete a Renaissance Színházban be -
mutatta a Nagymamát. A t e lőadásnak, melyet Kiss Teréz és Makó Irén tanárnők rendeztek, különös ér-
dekessége volt, hogy a férfi szerepeket is bá jos , fiatal lányok játszották. Képünk a szereplőket mutat ja 
be , kik közül különösen Pagáni Olga , Forgó Klári, László Lenke, Ambrózy Gabi, Fedák Ágota és Perl-

stein Rózsi tűntek ki pompás játékukkal. 

Aláíróig számított első sor jobbról-balra : Alcsuti Katalin, Miklós Stefi, Imrédi Klára, Szekeres Margit , 
Kosztolányi Éva, Luszt Anci, Krasznai Mariane. 

2 - i k s o r : Perlstein Rózsa, Pagáni Olga, Faragó Klára, Kiss Teréz (tanárnő), Wolf Rózsi, Szécsi Teri, 
Lusztig Mária. 

3-ik nor : Fabrici Mária, Haas Edith, Földes Margit, Ambrozy Gabi, László Lenke, S thodi t sch Böske, 
Benkő Gizella, Fedák Ágota , Bernolák Blanka. 

4-ik sor : Kárász Anna, Daubner Sári, Kohner Kata, Sántha Mária, Jármai Kató; Kühnemann Edith, 
Sántha Ilona, Róna Éva Fotoriporterek felv. 
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A „Hunyadi" Bajtársi Egyesület, 11-én 
fényesen sikerült műsoros estélyt rendezett, 
A műsor kiválóbb számai : Tarchányi Lery, 
Weigand Tibi, Jaloveczky József, Dreiszker 
Erzsike. Nagyon ötletesen konferált Réthy 
Gyula. Az estély védnökei : dr. Jablonkay 
Géza, dr. Szabó Károly, felső kereskedelmi 
iskolai igazgató, dr Solty Béla államrendőr-
ségi főkapitányhelyettes, Hodászy Miklós és 
Boross Géza voltak. A megjelent fiatalság 
reggelig kitartott a hangulatos estélyen. 

Műsoros táncestély. A VI. ker. Keresztény 
Szociális Gazdasági Párt a KÁOSZ helyisé-
gében 5-én este fényes műsorral zártkörű 
táncestélyt rendezett. Az összes szereplők 
óriási sikert arattak. Felléptek : Medek Anna, 
Szemere Árpád, Géczy Barnabás az Opera-
ház tagjai, Bakó László, a Nemzeti Szinház 
tagja. A műsort zongorán kisérte Roubdl 
Vilmos, az Operaház karigazgatója. Az esté-
lyen megjelentek : a város részéről Folkus-
házy alpolgármester és a VI. kerület előkelő-
ségei. A táncestély védnökei : dr. Csilléry 
András, nyug. miniszter és Homonnay Tiva-
dar voltak. A párt elnöke Batár József. A 
fényesen kivilágított termek parkettjén regge-
lig tartó tánc volt. 

Jelmezestély. Szombaton, 17- én este 9 óra-
kor az Ügyvédi Kör összes termeiben V., Sza-
lay-utca 7. a Kulturegyesületnek szigorúan 
zártkörű jelmezestélye lesz. Az estély főren-

HEMERKA MÄRY 
zongoraművésznő, aki legutóbb nagy sikerrel sze-

repelt a „Kassai Sport Club" estélyén 

dezó'je Kemény Lajos, aki az eddig meghívott 
előkelő közönséggel garantálja az estély si-
kerét, mely előreláthatólag az idei bálák egyik 
legsikerültebbje lesz. 

A rákosszentmihályi háromszög 

STRÓBL I. NÁNDOR, dr. UNG 

A Rákosszentmihályi Bohém ifjak a hely-
beli evangelikus templom építésének javára 
az uri kászinó dísztermében, szépen sikerült 
műsoros teaestélyt rendeztek. A* egyes szá-
mokat Danis konferálta be. Dr. Ungárné Papp 
Katinka, Veszprémy Győző, Marjay Micike. 
Horváth Károly, Hóra Valika és Stróbl J. 

!NÉ KATINKA, DANIS GYÖZÖ 

Nándor pompás számai után a „Háromszög" 
cimü egyfelvonásost adták elő meglepően jó 
előadásban. 

A szereplők — dr. Ungárné Katóka. Danis 
Győző és Stróbl I. Nándor — igen szép sikert 
arattak. A mü?or után hajnalig tartó tánc 
következett. 
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Műsoros táncestély. Az Athenaeum tiszt-
viselőinek evezős társasága 10-én tar tot ta 
zár tkörű műsoros táncestélyét az Újság-
kiadók Otthonában. Közreműködtek: Kál-
dor Boriska, Mérő Renée, Bereczkyné Erzsi, 
Keller Erna. Krausz Izsó, Tanczer Maxim, 
Polgár Tibor és Béla. Az Ízlésesen össze-
állított műsor minden száma külön-külön 
dicséretet érdemel. Az evezős társasig egyik 
tagja Mautner Rezső szellemesen konfe-
rált . Bereczkyné Erzsi nagysikerű ének-
számait mestere, Robitsek Gyula kisérte 
zongorán. A hangulatos műsor után regge-
lig tartó tánc következett. A jól sikerült 
estély táncrendezője Vigh Ernő nagyon 
kedves táncversenyt rögtönzött, melynek 
győztesei Bereczkyné Erzsi és Weisz Joli 
lettek. 

Farsang utolsó vasárnapján. A bpesti 
kir. magy. Pázmány Piter Tudományegyetem 
Jogi Kar „Verböczy" bajtársi egyesületének 

„Szabolcs törzse" 11-én a Saskör összes 
helységeiben jótékonycélu, zártkörű tánc-
estélyt tartott . Az estély nagy sikeréhez a 
rendezőség minden egyes tagja hozzájárul t . 
A zenét az egyetemi hallgatók „Czinka 
Panna" bandája szolgáltatta. Nagyon ötle-
tes volt az estélyre meghívott hölgyek 
saját készitményü cukorka és sütemény 
árusítása. A reggelig tar tó tánc, vég-ig e g y 
forma pompás hangulatban zaj lot t le. 

Kereskedők bálja. A Budapesti Központi 
Vásárcsarnoki Kereskedők 11-én a Vigadó-
ban müvészestéllyel egybekötött táncmulatsá-
got rendeztek. Közreműködtek : Kondor Ibolya, 
Lukács Sári, Nádossy Magda, Kovács Andor, 
Radó Sándor, Salamon Béla, SárossyTAndor. 
Az énekszámokat Dienzl Oszkár kisérte. Az 
estély diszelnöke, dr. Platthy György. Védnö-
kök ; Pakols József és dr. Rassay Károly nem-
zetgyűlési képviselők. A műsor után kivilágos-
kivirradatig táncoltak. Az estély sikeréhez 
hozzájárult Bauer Viktor főrendező és az 
összes rendezőség. 

A törökszentmiklósi V ásatások K'ie j anuár 28-án műkedvelő előadást rendezett. Géczy István népszín-
művét „Az 'ördög mátkáját" mutatták be, meglepően perdülő, nívós előadásban. Különösen kitűntek 
Bacsilla (Botár Márton), Dobóczky Rózsika (Anna), Keiesztessy Ferencné (Vermes Judit), Gulyás Rudolfné 
(Bonica), Thurzó (Andor), Jani Sándor (Pál Miklós). Az előadást, mely 88 .570 koronát jövedelmezett , 

csengő rímekben egy bá jos kisleány Klein Gusztika* konferálta be 

A törökszentmiklósi „Az ördög mátkája" 
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Ujitás a magyar divatban 
A vidéken élő női szabók legnagyobb 

gondja a modell-ujdonságok megszerzése. 
Ma már a legkisebb városban lakó uriasz-
szony is meg-
kívánja, hogy 
a szabója lé-
pést tartson a 
divat fejlődé-
sével és min-
dig rendelke-
zésére állja-
nak a párisi 
és pesti toi-
lettujdonsá-

gok. Ha a fő-
városi premi-
éren feltűnést 
kelt egy es-
télyi ruha-

szenzáció, 
annak a hire 
eljut a vidék 
minden zugé-
ba és jaj 
annak a di-

vatirányitó mesternek, aki a szóban 
forgó ruharemeket nem tudja záros 
határidőn belül megszerezni. Pedig a 
modellek megszerzése nem tartozik a 
legkönnyebb feladatok közé. A vidéki 
női szabó nem utazhat minduntalan 
Párisba az uj kreációkért, sőt még 
Pestre sem jöhet fel olyan gyakran, 
hogy pontos képet nyerjen a divat 
irányelvének fejlődéséről. 

Mindent összevéve a vidéki intelligenciának 
nem volt alkalma mindenben Pestet, illetve 
Pest pompáját utánozni. Egészen a legújabb 
időkig. Mert mostan már ez az áldatlan ál la" 
pot megszűnt, amennyiben a Fischer Julia 

Modellkülönlegesség" 
Tóth Juci (IV., Veres Pálné-
utca 12.) kalapszalonjából 

Mészöly fetv. 

és Társa női ruhaszalon főnöke : Konfekció 
és Modell R.-T. cég alatt uj alapítást létesí-
tett a magyar divatiparban. 

^ Fischer Juüa és Társa cég egyik leg-
nagyobb, legrégibb és legelőkelőbb 
ruhaszalon, amely a magyar divat 
irányításában feltétlenül vezető szere-
pet visz. Ez a pozició engedte meg 
most a kitűnő cégnek, hogy az érdekes 
ujitást bevezesse és ezáltal a magyar 
divatéletet uj mederbe vezesse. Való-
ban a női szabók és a vidéki cégek 
időt és költséget takarítanak meg ez-

zel az újítás-
sal, nem be-
szélve arról, 
hogy ugyan-
azt kapják 
meg Buda-
pesten, amit 
Párisban. 

A Konfek-
ció és Modell 
R.-T. ezenkí-
vül nemzet-

gazdasági 
szempontból 

is nagyjelen-
tőségű, mert 
általa lénye-
gesen keve-
sebb nemes 
valuta megy 
ki a külföldi 
országokba. 

E cég révén, akik a ruhacsináltatás hosz-
szadalmas procedúráját unják, igy a leg-
nagyszerűbb kész modellruhákhoz juthatnak, 
amelyek ugyanolyan eredetiek, mint a párisi 
divatk-frályok legújabb divatkreációi. 

Modellkülönlegesség 
Tóth Juci (IV., Veres Pálné-utca 12.) 

kalapszalonjából 
Mészöly fetv. 
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Bluzotthon 
Bluzotthon. Van-e ki e nevet nem ismeri ? 

Mem hisszük, hogy volna, mert arra már ez 
•a kitűnő ruha- és jumper-szalon ugy hozzá-
tartozik Budapest életéhez, a mint Gerbeaud", 
a „Ritz". A Király-utca 23 szám alatti ház 
«lőtt naponta a fogatok sora áll, hogy az elite 
•divatdé'mák és színésznők sorát szállítsa a 
„Bluzotthon" kecses falai közé. Ott benn pe-

dig látványosságként su-
hannak el a szebbnél 
szebb ruhák, pongyolák, 
jumperek, blúzok, bizony-
ságául a mértföldes csiz-
mákban haladó magyar 
divatnak. 

Valóban a magyar di-
vat napról-napra fejlődik 
és hogy ez a fejlődés ér-
tékkel és eredménnyel 
teljes, abban nagy része 
van a „Bluzotthon"-nak 
is, amelynek minden 
egyes munkája az artisz-
tikum jegyében születik. 

Szövet ruhaujdonság 
„Bluzotthon" 

(VI., Király-utca 23.) 
kreációja 

Lakásdiszités 
A lakásdiszités művészete nem a legegy-

szerűbb problémák közé tartozik, de mind-
járt egyszerű lesz, ha eláruljuk, hogy a „Hun-
gária" szőnyegszövészeti műhelyben állandóan 
kaphatók a legpazarabb perzsa- és smirna-
szőnyegujdonságok. A „Hungária" szőnyege-
ket nem csak kitűnő anyag és pompás kidol-
gozás jellemzi, hanem elsőrangú művf'szi Íz-
lés is. Ma már a „Hungáriá"-nál vásárolnak 
szőnyeget legkiválóbb művészeink is, akik 
pedig valóban értenek a lakás művészi diszi-
téséhez. A „Hungária" szőnyegszövészeti mű-
hely helyiségei Baross-utca 103. alatt vannak. 

Meszanek Teréz kalapjai 
Budán, a Margit'körut 5. számú házban 

nagy és előkelő kalapszalon indított az utóbbi 
időkben erős konkurrenciát a pesti kalap-
kreáló hírességeknek. Meszanek Teréznek 

Modellkülönlegesség 
Meszanek Teréz (II., Margit-körut 5.) 

kalapterméből Mészöly felv. 
V 

hívják a hatalmas üzemü kalapszalon tulaj-
donosnőjét, aki minden dicséretet megérde-
mel, mert minden munkájával feltétlenül 
művészit nyújt. Ma már nem egy premiéren 
láthatni előkelőségeinket Meszanek-kalapban, 
ami nemcsak a j^ Budára, de az egész 
magyar kalapműveszetre nyereséget, illetve 
dicsőséget jelent. Midőn ezt szívesen re -
gisztráljuk, megemlítjük, hogy Meszanekhez 
már a legújabb tavaszi kalapujdonságok is 
meaérkeztek és aránylag olcsón kaphatók. 

Az Általános Faipari és Fakereskedelmi 
R.-T. minap tartott közgyűlése elhatározta az 
alaptőkének 30 millióról 50 millió K-ra való 
felemelését. Az elővételi jogot 3 : 2 arányban 
darabonként 600 K befizetése mellett e hó 
20-ikáig lehet gyakorolni. 

A Llyod-Bank Rt. elhatározta, hogy alap-
tőkéjét 200 000 000 K-ról 500.000 000 K-ra 
emeli 7Í0.000 db. 400 K névértékű a j rész-
vény kibocsátása által. Az ú jonnan kibo-
csátott részvényekre a régi részvények tu-
lajdonosait elővételi jog illeti meg. Minden 
2 drb. régire 3 u j részvény vehető át 
500 K ár fo lyamon. 

„Az Árnyék" toilett-titkai. A Nemzeti 
Színház újdonságában az „Árnyék"-ban fel-
tűnést keltettek Mátrai Erzsi toilettjei.A művészi 
ruhákat Durmits Anna készítette. A hozzávaló 
kalapot pedig az „Ács és Bodnár" cég kreálta. 

L Ó N Y A I N É 
női kalapMUnleoesséoel 

IV, PÁRISI-UTCA 6. 

Modell ú jdonság — Neumann J. (IV., Váci-utca 23.) 
kalapszalonjából Angela felv. 
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T^íotor autoíotii r t 

M esi ute r 5- toúapest = 

gí^J- ÍBrttirsp • D15 22_f 4/2 9.27 I -

èuiKtjte'flTherrúcüen 15/45 psaorch.a» 15 tebriiar stop 

•^reffcerlfíier haiis ausirerkaítt. = ?ral fcoeûinîen • 

Elsőrangú önálló munkásnőt , ki előkelő szalo-
nokban dolgozott 

munkavezeftánőraek 
keres m a g a s fizetéssel : 

P a r á n y S ; , IV, Deák-tér 3. (Mezzanin) 

a 
Motor Automobil rí.-neli 

( I V , Eskü-tér 5 . ) 
sikerült „ „ u i " 
gyárából összeköttetései ré-
vén jelenleg egyetlen egy 
autót szerezni, mellyel a 
vállalat elnöke grdf Büdingen 

február 15-én érkezik. 

(Mint ill a u M e l t távirat jelzi . ) 

Ami még az árvíznél is 
nagyobb 

Mi lehet az, ami még a mostanában ak-
tuális árviznél is nagyobb ? Kétségtelenül a 
„divat"; amely hullámaival elárasztja Buda-
pestet, a Váci-utcai korzótól kezdve, egészén 
a színházak páholysoráig. A farsang kábulata 
még alig ért véget, mér a tavasz lehellete 
érzik divatkörökben és a boudourok mélyén 
a márciusi toilettujdonságok tervét kovácsolják 
bodros asszonyfejek. 

És ezt a hírnevet méltán érdemelte ki Bu-
dapest egyik legnépszerűbb cipészmestere, 
akinek szinte egyedül köszönhető az, hogy 
az árviznél is nagyobb toilettgondok, a cipőt 
illetőleg legkisebbre zsugorodnak össze. 

SZERZŐK FIG7ELMÉBE. Két iró 
elhatározta, hogy közösen irnaic 
regényt. Egyike a téma, a másik-
nak pompás humora van, rögtön 
hozzá fogtak az előkészítő munká-
latokhoz, természetesen a New-
York karzatán. így, ugy kellene 
megcsinálni , ez jó , ez nem jó, ide 
ez a jelenet , oda amaz ; szóval az 

egész cselekményt letárgyalták és már a részletek 
megbeszéléséhez fogtak, javában tárgyaltak, ami-
kor a hátuk mögött megszólal egy másik fiatal iró. 

— Hangosabban, ezt az utolsó részt nőin tudtam 
feljegyezni. 

Estélyi ruhák, frakkok, belépők, jelmezek 
előnyös áron kölcsönbe kaphatók „Hungária" 
jelmezkölcsönző, VII., Izabella-u. 27/a. a Ma-
gyar Színház előtt. 

A tervezgetések között első helyen áll a 
cipőkérdés megoldása. A báli cipők után 
niost már a könnyebb tavaszias újdonságok 
felé terelődik a figyelem. így napról-napra 
nagynbb tömegek jelennek meg Holba mester 
Nádor-utca 9. szám alatti üzletében, ahol 
a legszenzációsabb cipőkreációk születnek. 
Művészi anyag és pompás kidolgozás jellem-
zik a Holba cipőket, amelyeknek szépségénél 
és tartósságánél csupán a hirük jobb. 
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Manci nem akar színésznő lenni 
Regíny 

Irta: SZENES BÉLA (6) 
Ömtőtt a szó a lány ajkáról. Boldog volt, 

hogy végre valahára valakinek elmondhat 
mindent, mindent szép, fájdalmas, titkolt, 
nagy szerelméről. 

— Igen, mintha ma látnám, ugy emlék' 
szem, mikor az a három kéményseprő 
szembe jött velem, arra gondoltam : „éle' 
tem mai legszomorúbb napján, mi szeren-
csét jelenthet számomra ez a három ké-
ményseprő ?" — mert tetszik tudni, babo' 
nás vagyok és hiszek a tizenháromban, a 
péntekben és a kémény 
seprőben. Kegyed nem ? 

— Ha a világ minden 
kéményseprője elsétálna 
előttem, az se hozna ne* 
&em szerencsét, — gon-
doltam akkor, abban a 
keserű hangulatomban, 
kérem, ha az ember 
tizennégyéves, akkor ál' 
mai vannak, én sajnos, 
kénytelen voltam őket 
korán eltemetni. Hiszen 
ugyebár, ma, az én tizen-
hat évemmel sem vagyok 
öregnek nevezhető, de 
akkor még igazán gyer-
mek voltam és mégis 
olyan szomorú, mint 
egy felnőtt. Ugy jártam 
az utcán, mintha gyá-
szolnék, mintha öt pere 
előtt még a temetőben 
térdeltem volna bolond-
ság, de szinte láttam a 
sirkövet : „Itt nyugsza-
nak Stepák Manci leg' 
szebb álmai". 

— Ugy vágyódtam el, 
minél messzebbre a szín-
háztól, valami más pá-
lyán akartam megkeres-
ni a mindennapit. Meny-, 
nyi sírás és veszekedés 
volt emiatt. Milyen na-
gyon akartam, hogy múl-
jon el belőlem ez az ellenkezés, nem mult 
el, ma is érzem, hogy akkor volt igazam, 
kegyed az egyetlen, akinek ezt bevallom, 
apám-anyám meg ne tudja. 

Könnyek jelentek meg Manci szemében. 
Igy még szebb volt. Kezdtem megérteni 
Tibor Jenőt. 

— Emlékszem, akkor délután, milyen 
lassú léptekkel mentem az utcán, a szín-
ház felé, néha meg is álltam, mintha va-
lami csodát vártam volna. Tizennégyéves 
buta fejemmel, mit képzelhettem ? Majd 
angyalok szállnak le az égből, direkt az 

. éppen akkor jöt t a pék . . 

én kedvemért és kijele ntik, „Stepák, feles 
leges beállni a színházhoz, g ondoskodn 
fogunk napi megélhetésedről" — talán 
valami ilyesmit vártam. 

— Ugy mentem, mintha lázam lett volna, 
neki-neki egy-egy járókelőnek és a kocsi-
úton majdnem elütött egy autó, — a lo-
vasrendőr rámszólt, hogy menjek már a 
járdára és egy hölgy megszólított, hogy 
miért sirok — „nem sirok", mondtam és 
tovább mentem, pedig sirtam. 

— Volt okom sirni. 
— Most is sir, Man-

cika — mondtam. 
— Most is volna okom 

rá, elhiheti, de most vé' 
letlenül nem sirok. 

(Sirt.) 
— Akármilyen lassan 

mentem, mégis csak el' 
jutottam a színházba. 

Ezt a szót „színház" 
mindig olyan gyűlölet-
teljes hangsúllyal mond ' 
ta, mosolyogni kellett e 
konok haragon. 

— Az apám a kapuban 
rám szólt : 

— Most jössz ? 
Es utánam kiáltott: 
— Siess 1 
A büffében a nővérem 

türelmetlenül fogadott : 
— Most jössz? — mond-

ta ő is, mintha összebe' 
szélt volna az apámmal. 

Manci most pillanatra 
elhallgatott. Mintha gon-
dolkozott volna valamin. 

— Nos? — sürgettem. 
— Valamit kérdek — 

szólt most Manci, bizony-
talan hangon és kö-
zelebb hajolva hozzám, 
— de igérje meg, hogy 
őszintén felel. 

Megígértem. 
— Szerkesztő ur, ugyebár beszélgetett 

a . . . a . . . mi dolgunkról a . . . Tibor úrral ? 
— Mondtam magának múltkor. Tibor 

sokat beszélt magáról. 
— Másról nem ? 
— Hogy érti ezt? 
— Velem kapcsolatban más valakiről 

nem beszélt? 
— De, futólag emiitette Nagy Olgát (ál-

név !)• Mondta, hogy féltékeny magára. 
Manci ajka haragosan megrándult: 
— A művésznőnek nincs oka féltékeny-

nek lenni. Tibor ur megmarad az ő kizá-



SZÍNHÁZI ELET 67 

rólagos tulajdonában. Most már miattam 
bezárhatja az öltözője szekrényébe, lakatot 
tehet az ajtóra, ugy őrizheti, nekem úgyis jó. 

— Történt valami Nagy Olga és maga 
között ? 

— Majd azt is elmondom. Előbb szer' 
kesztő ur mondja meg : a péket nem em< 
litette Tibor u r ? 

— A péket ? 
Eszembe jutott Tibor Jenő, tényleg be-

szélt valami péklegényről. Körülbelül igy 
mondta : — Barátom, a lány kikosarazott. 
Ő, Stepák Manci büfféskisasszony. Engem. 
Tibor Jenőt. Ha keresem az okát, csak 
egy választ adhatok önmagamnak. Ez a 
lány el akarja hitetni velem, hogy másba 
szerelmes. Valami péklegény jár ide a szin' 
házba, nagy kosárban zsemléket hord a 
büffébe, talán már te is láttad ? Azt mondja, 
ezt a péklegényt szereti. Nem engem. A 
péklegényt. Feleségül akar menni. Nem 
hozzám. A péklegényhez. Te elhiszed neki ? 
Én nem. Mi ez ? — ha ismered a nőket, 
megmondod: mi ez? Egy veszedelmes, kis 
asszony bimbó ravaszkodása. Kinozni akar. 
Valamit kell mondania. Kitalálta a pék' 
legényt. Ugratni akar. Nem az első nő, aki 
megpróbálja, igaz, hogy a többieknél nem 
szivtam ennyire mellre a dolgot. Ha más-
valakit mondott volna, szinészt, akárkit, 
megijedtem volna. De ez a péklegény í 
Nézd meg egyszer, nevetni fogsz. A kis-
lány játszik. Haragszik is rám valamiért, 
ostobaságért, most fizetni akar. Pár napig, 
hétig várni kell. Rendben van. Várni 
fogok, de nem mondok le róla. A pék' 
legényre pedig fütyülök. 

Tibor ilyeneket mondott szokott széles 
gesztusai kíséretében a péklegényről, 

Manci türelmetlnkedett : 
— Miket mondott Tibor ur a pékről? 
— A pékről ? — mosolyogtam. 
Villant Manci szeme. (Hü, micsoda 

szem ! Egyre jobban értem ezt a Tibort.) 
— Kinevette? 
— Dehogy. 
— Szidta, csúfolta. Kegyed nem őszinte, 

ha nem vallja be! 
Tüzelt az arca. 
— Ejnye, — mondtam — ez a pék, ez 

a szerenesés pék . . . 
Manci tagadóan rázta fejét. 
— Amire gondolni tetszik, az tévedés. 

De az embert elfutja a méreg, ha arra 
gondol, hogy Tibor ur milyen lenézően 
tud nyilatkozni másokról. Kérem, ha 
valaki nem is működik a szinipályán, 
attól még igen jóravaló ember lehet. Ez 
a pék, akármit is mondott róla Tibor ur , 
igen jó házból való fiatalember. Szüleinek 
saját sütödéjük van Soroksáron és ő csak 
azért állt be a Glasnerhez, mert tovább 
akarja képezni magát a szakmában. Véle' 
ményem szerint, ha valaki komolyan 
dolgozik, ezért még nem kell kicsúfolni, 
sőt kérem. 

— De kedves Mancika — igyekeztem a 
nekihevült lányt csitítani — a péket nem 
bántotta senki. 

— Ön nem bántotta, azt tudom. 
— Más se bántotta. 
A hangom bizonytalan lehetett, Mancit 

nem nyugtatta meg túlságosan. 
— Tudom, amit tudok. Es láttam, amit 

láttam. Tegnap is. Tibor ur itt állt a pult 
mellett és próbált rábeszélni a régi dol-
gokra, amikről már számtalanszor meg' 
mondtam, hogy tartsa kizártnak Véletle-
nül éppen akkor jött a pék, a nagy ko-
s á r r a l . . . 

— És a kis zsemlékkel, mi ? 
Manci rossz néven vette a megjegyzést. 
— Kérem, hozzánk a legszebb zsemléit 

hozza. A hangjában komoly neheztelés volt. 
Sőt : pillanatig mintha habozott volna : 
érdemes'e olyan embert, ki a péket nem 
veszi komolyan, a bizalmával megtisztelni, 
de aztán mégis csak folytatta. Szivének 
zsilipjei megnyíltak és most már nem tudta 
a szavak árját feltartóztatni. 

— Tibor ur tegnap is olyan gúnyosan 
nézett végig a péken és kosarán, hogy ké' 
rem, nem[nehéz kitalálni,milyen véleménye 
lehet neki az illető pékről. 

Kis szünetet tartott. Felhasználtam az al ' 
kaimat és rendszertelenül elkalandozó gon' 
dolatait vissza akartam vezetni a régi útra. 

— Mancika, ott hagyta el . . . két év 
e l ő t t . . . a büffében . . . későn jött és a 
nővére már türelmetlen vol t . . . 

— Hiszen éppen erről jutott eszembe a 
pék. Mert ő ott állt, nyomban a nővérem' 
mel, éppen akkor öntötte ki a zsemléket 
az asztalra. A nővérem pörölni kezdett 
velem, sürgetett, siessek, vágjam ketté a 
zsemléket, egy-kettő, mert mindjárt jön a 
közönség — nekem a sirás fojtogatta a 
torkomat és olyanokat mondtam, hogy 
fulladjon meg mindenki, aki ezekből a 
zsemlékből eszik. A pék, aki ott állt, hal ' 
Iotta és el kezdett nevetni. En rászóltam : 
„mi van ezen röhögni való, mi köze ma-
gának hozzám, okosabb, ha megy innen". 
A pék erre, azt hiszem, megsértődött, mert 
már vette is a kosarát és odaköszönt a 
nővéremnek, el is ment volna, de abban 
a percben férfihang szólalt meg mellet' 
tünk : „Frissek ezek a zsemlék ?" Tibor ur 
volt. Akkor beszéltem vele először, de lá-
tásból nagyon jól ismertem, hallottam is, 
hogy mióta olyan nagy sikere volt, na-
gyon hencegős lett, na, miattam henceg-
het, gondoltam. Nekem nem imponál az, 
hogy este a kiskapunál sorban állanak a 
lányok és várnak rá, attól még udvariasabb 
hangon is kérdezhette volna, hogy „fris-
sek ezek a zsemlék ?" 

Ugy tettem, mintha nem is hallottam 
volna. A likőrös üvegeket igazitgattam. A 
pék ott állt, felelni akart, intettem neki, 
hogy hallgasson. 

(Folyt, köv.) 
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Házifőpróba 
Jelenet. I r t a : Zsoldoi Andor 

Bemutatta a „Müvész-Szinpad" a következő szereposztásban: 

Vásárhelyi 
Dévai ... . 
Marg i t . . . . . . 

Szemere Gyula 
Gellért Lajos 
Fa rkas Margit 

Az előadás joga fentailva dr. Márton Miksánál az Athenaeum színpadi ügynökségnél. 

Margit. Mondd fiacskám, minek cipeled 
minden este haza ezeket a rongyokat ? 
Nem hagyhatnád az öltözőben ? (Kopott 
szinpadi ruhákat rakosgat egy kosárba.) 

Vásárhelyi. Nem, mert ellopják. 
Margit. Ugyan, ma jd éppen ezeket a 

vackokat fogják ellopni 1 Kinek kell ez a 
csupa foltkreáció? Meg ez a szép csipkés-
szélű nadrág ! Meg ez a kopott kalap. Az 
egész nem ér öt for intot . (Egyenként 
mutogatja.) 

Vásárheiyi. Az lehet, de nekem mégis 
nagyon kedves, mert már ötvenegynéhány-
szor játszottam benne az „Agrólszakadt"-at 
és megszerettem ezeket a rongyokat, érted 
fiam, megszerettem, min t te a brilliáns, 
tűrkiszes koliédat, mint azt a sötétlila 
estélyi ruhát , amelyben meghódítottál. 

Margit. Szép kis összehasonlítás ! Az én 
sötétlila estélyi ruhám, meg ez a há rom 
darab rongy. 

Vásárhelyi. Igen asszonyom. Te abban a 
lila selyemben engem hódítottál meg, 
csak engem, én ellenben estéről-estére 
ezer meg ezer embert hóditok meg e 
rongyokban. A két eset között egy kis 
különbség azért van. Az, hogy belőlem 
nem is ábrándulnak ki, akiket meghódítok. 
A közönség az enyém marad, hiába akar-
ják elvenni tőlem intrikával és irigy-
séggel. 

Margit. Azt akarod ez2el mondani , hogy 
kiábrándul tá l belőlem? 

Vásárhelyi. Nem akarom ezt 'mondani , 
mer t ha ezt mondanám, hazudnék. Nem 
ábrándul tam ki, te ábrándítot tál ki ! 

Margit És ezt most mondod meg, há rom 
évi házasság után ? így akarod a tud tomra 
adni, hogy már nem szeretsz? 

Vásárhelyi. Azért szeretlek csacsim, de 
nem ugy, ahogy szeretni szeretnélek. Nem 
szeretem a sablont, a kis vonalakat, a 
szürke szerepeket, azt akar tam, hogy a 
házasságom se legyen ilyen nyárspolgárias, 

M Ű H E L Y I S K O L A 
a Belvárosi Színház épüle-
t ében . Prospektus ingyen . 

TANSZAKOK : 1. Ö tvösség . 2. Bőrmúsesség . 3. Tex-
til (pl. bat ik , cs ipke , l á m p a e m y ő , baba). 4 . Szőnyeg-
es gobe l inszövés . 5 . Porcei lán- és üvegfes tés . 
6 . Könyvkötészet . 7. Graf ika . 8 . Rajz és t e rvezés . 

Ürcttsc 

színeket akarok, csak szürkét ne, mert az 
megöl . . . Színeket hozz nekem, próbáld 
meg, ne sirj, gyere ide. 

Margit. Azért szeretsz? 
Vásárhelyi. Hogyne ! Csak most egy kicsit 

bántottalak, rossz kedvem van. Unom m á r 
ezt a szerepet. 

Margit. A veszekedő, házsártos f é r j sze-
repét ? 

Vásárhelyi. Nem, az „Agrólszakadt"-at. 
Margit Hányadszor megy m a ? 
Vásárhelyi Ötvenkilencedszer. És még el-

megy százig biztosan. Minden este telt ház. 
Margit. Fiacskám, m a elmegyek én is a 

színházba. Jó? Megnézlek. 
Vásárhelyi. Láttad már a darabot , szivem, 

kétszer. 
Margit. Nem baj, azért megnézhetem az 

én kis uramat , az én nagy művészemet 
mégegyszer. Ugy szeretem látni a szín-
padon. Megyek, fel is öltözöm. 

Vásárhelyi (magához vonja). Drágaságom! 
Margit (kiszól). Julcsa, viheti a kosarat, 

(Megy ki, az ajtóban.) Látod, már hozom 
a színeket. 

Julcsa (bejön, kiviszi a kosarat). 
Vásárhelyi (karosszékbe ül). 
Margit (a másik szobából). Tudod, melyik 

ruhát veszem fel, fiam ? 
Vásárhelyi. A fehéret. 

CHOCOLATERIE 

Qualité excellente. 
Csakis elsőrangú csemege- és cukorka' 

üzletekben kapható. 

Lohr Mária - Kronf usz~ Vegyttmltó ét kelaeietM 
» éa központ i VIII.. Barou-ntc« 65. — Telefoa 2—37. 
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Margit Nem. 
Vásárhelyi. A sárgát. 
Margit. Nem. 
Vásárhelyi. A pirosat . 
Margit. Nem. Megmondjam ? A sötétlilát. 

Azt, amelyikben meghódítottalak. Három 
éve nem volt ra j tam. 

Vásárhelyi. Ugyan fiam, hiszen az már 
n e m divatos. 

Margit. Bánom is én, de nekem kedves 
és neked is, ugy-e ? 

Vásárhelyi. Nagyon, nagyon kedves! Hogy 
hozza a színeket ez a drága ! 

Julcsa (be). Egy u r van kinn, be akar 
jönni. 

Vásárhelyi. Kicsoda? 
Julcsa. Azt mondta, nincs nála névjegy 

és fontos a dolga. Borotváltképü, m i n t a 
nagyságos u r . Színészforma. 

Vásárhelyi. Bocsásd be. 
Julcsa (el). 
Dévai (bejön). Bocsáss meg, kérlek, hogy 

zavarlak . . . itt mentem el a kapu előtt, 
gondoltam, feljövök hozzád, régen voltam 
nálad, vagy tizenkét esztendeje. 

Vásárhelyi. Végtelenül örülök, hogy fel ' 
jöttél, hiszen a színháznál alig beszélünk 
egymással. Az ember ott annyira más, 
mint idehaza. Ideje sincs. Bizony, tizenkét 
esztendeje . . . 

Dévai. A Nefelejts-utcában laktunk egy 
hónaposszobában. Ott tanul tuk mind a 
ketten Hamletet. Emlékszel? 

Vásárhelyi. Bizony, szép idők voltak ! 
Boldog szininövendék'évek ! 

Dévai. Te azóta már el is játszottad 
Hamletet. Én . . . Belőled nagy színész lett ! 
Beteljesedtek az álmaid. Ünnepelnek, nagy 
fizetésed van, én meg ott kódorgok mel-
letted a színpadon és két há rom monda-
tos szerepeket alakitok. Ezért küzdöttem, 
ezért koplaltam. Ha tudnád mennyi szemre-
hányást kell még ma is hal lgatnom, hány-
szor szégyelem magam, amikor valakivel 
találkozom, aki ismerte a vágyaimat, az 
önbizalmamat. Ne haragudj, hogy így be-
toppanok hozzád és kiöntöm a lelkemet 
előtted, de tele vagyok keserűséggel. 

Vásárhelyi. Sajnállak kedves bará tom és 
nagyon megtisztelő a bizalmad. Jól esik. 
A színháznál már sokszor szóltam az ér-
dekedben. A direkció ugylátszik elfogult 
veled szemben. Pedig én tudom, hogy te-
hetséges ember tragy. 

Dévai. Milyen jól esik, hogy ezt mondod. 
Hiszen éppen ez fá j a legjobban. Érzem 
magamban, hogy netn vagyok tehetségte-
len, az egész lelkem a színpadé és tizenkét 
év alatt semmire se vittem. Talán a fel-

F R I E D J O L Á N , 
Badapei t , VI., K i r á l y a . 92. 
Fűző, melltartó, haskötő, csipő-
szoritókülönlegességek. 

L A C E 
(UJVARY-KABARÉ) 

VII I ,R&k6cil-ut 43. Telefon : József 175-01. 
Február 12-én és minden e s t e 
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Salamon Béla, 
Sarkadi Aladár, 
Ujváry Ferenc , 
Virágh Jenő, 
Várnay Vilmos. 

Előadás k e z d e t e 9l/a ó rakor . 
Francia konyha.—Cigányzene.—Vacsora 8 órától. 
Jegyelővétel : A Színházi Élet bol t jában d. u. 5-ig 
és 5-7-ig a pénztárnál Esti pénztárnyitás 8 órakor 

és kötött jumper, ruhakülön-
legességek hozott anyagból is 
VI., Gr. Zichy Jenô-u. 39. II/3. 

Z O N G O R A ÊS P I A N I N ó 
u j és használ t ; javitás és hango-
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lépésemben, a jelentéktelenségemben van 
a hiba, vagy hogy nincsenek ruhá im, nem 
is vállalhattam volna el valami rendes 
szalonszerepet, nem tudtam volna kiöl-
tözni rá. A feleségemet is napról -napra 
biztatom, hogy majd holnap, holnap meg' 
változik minden, hazudok neki, hogy ezzel, 
vagy azzal a szerzővel beszéltem, aki meg' 
Ígérte, hogy szerepet ir nekem és egyszerre 
fel fogok tűnni és nagy gázsiemelést k a ' 
pok . . . ugy szeretem azt a szegény asz ' 
szonyt, aki velem szenved és remél, r e ' 
mél, vár. 

Vásárhelyi. Remélni kell barátom. Ha 
még az sem volna . . . Látod nekem m á r 
reményem sincs. Körülbelül mindent el ' 
értem, ami ezen a pályán elérhető, mi 
jöhet még? Egy-két u j szerep, régi f o r ' 
mákkal, régi emberekkel — nem érde-
kel . . . Hidd el, a legnagyobb örömmel se ' 
gitenék rajtad. Még ma este beszélek is a 
direktorral , talán sikerülni fog . . . Csak 
az a b^j, hogy most ez a darab megy még 
Isten tudja meddig, a következő újdonság 
szerepeit pedig már kiosztották . . . Ejnye, 
ejnye, mit lehetne c s i n á l n i . . . 

Dévai. Én . . . ha nem haragszol, meg' 
kérnélek valamire. Néked módodban áll, 
hogy segits ra j tam. 

Vásárhelyi. Nos ? Parancsolj velem ! Be-
szélj. Nem kérhetsz tőlem olyasmit, amit , 
ne teljesítenék, ha módomban áll. 

Dévai. Bevallom én ma határozott szán-
dékkal jöttem fel hozzád ! Már hetek óta 
töprengek ra j ta , de sohase tudtam rászánni 
magam és most is csak a feleségem miatt, 
hogy néki bebizonyítsam . . . 

Vásárhelyi. Beszélj egész bátran. Látom, 
hogy zavarban vagy. Őszinte lehetsz ve' 
lem. Régi barátságunk feljogosít rá ! 

Dévai. Két óra óta itt mászkálok az u t -
cán . . . hidd el olyan nehezen tudom rá ' 
szánni magam, szégyellem m a g a m . . . 

Vásárhelyi. Talán pénzre van szükséged, 
nagyobb összegre ? Szívesen rendelkezé' 
sedre állok. 

Dévát. Pénz ? Istenem. Pénzt nem kérnék 
scha senkitől. 

Vásárhelyi. Hát akkor micsoda? Mondd 
m á r meg! El nem tudom képzelni, mi 
lehet? 

Dévai. Arra akarlak megkérni, hogy 
mondd le a mai esti előadást. 

Vásárhelyi (szünet). Egy kicsit furcsa ké ' 
rés. Erre igazán nem gondoltam volna. 
Megbocsáss kedves bará tom, de nem ér-
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tem mi hasznod lehet néked abból, ha én 
most az előadás előtt másfél órával le-
mondok ? 

Dévai. Megmagyarázom. En szórói-szóra 
tudom a te szerepedet, megtanul tam m á r 
a próbák alatt. Hidd el nékem, nem szi-
nészi képzelődés amit mondok, ennek a 
szerepnek minden szava olyan, mintha 
nekem ír ták volna. Csodállak téged, a te 
nagy talentumodat és eleinte bá to r t a lanu l 
mertem csak a r ra gondolni, hogy ezt a 
szerepet utánad eljátsszam. Minden este 
végignéztem a jelenéseidet és egyre élt 
bennem a vágy, hogy ezt a szerepet éle-
temben eljátszhassam. 

Vásárhelyi. Miért nem szóltál, próbákat 
kellett volna tar tani . 

DéVúi. Nem mertem. Már annyiszor 
visszautasítottak. Gyengéden és durván, 
kifogásokkal és kíméletlenül, mindig csak 
visszautasítottak. És én nem tudtam ebbe 
belenyugodni. Ha legalább egyszer alkal-
mat adtak volna arra, hogy megmutassam 
mit tudok ! Ha rám osztottak volna egy 
rendes szerepet és megbuktam volna. Ha 
bizonyosan tudnám, hogy rossz színész 
vagyok, hogy csalódtam magamban, akkor 
beletörődnék a sorsomba, élnék tovább, 
ahogy eddig. De örökké nyugtalanít a 
művészi becsvágy és vergődöm, nincs egy 
nyugodt pillanatom, szinte beleőrülök m á r ; 
te ismertél ezelőtt, tudod hogy indul tam 
ennek a pályának, milyen jövőt jósoltak, 
meg fogsz érteni, játszani szeretnék, ját-
szani, csak egyetlen egyszer . . . 

Vásárhelyi. Meg tudom érteni a fájdalmad-
Dévai. Odahaza éjszakánként t anu l t am 

a szerepedet. A feleségem olvasta a vég-
szókat. Azt mondtam neki, hogy a direk-
tor felhivatott és r á m osztotta a szerepet. 
Hogy jelentkeznem kell. amikor már ké-
szen vagyok vele és akkor eljátszom, mert 
te szabadságra mégy, — hazudtam, meg-
vethetsz érte tudom. Férfi nem tesz ilyet, 
de legalább pár napra őt is illúziókban 
hagytam. Ha tudnád, milyen rettenetes 
tépelődéseken mentem át, amíg elhatároz-
tam, hogy feljöjjek hozzád, hogy megaláz-
kodjam előtted. 

Vásárhelyi. Ugyan kérlek, szó sincs meg-
alázkodásról. 

Dévai. De igen, nagy-nagy megalázkodás 
ez, dehát mi t csináljak? Most már elmond-
tam néked mindent Az életem, a boldog-
ságom függ attól, hogy megteszed-e amire 
kértelek ? 
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Vásárhelyi. Én nagyon szívesen meg-
teszem, de hát egy kicsit nehéz a dolog. 
Délben még a színháznál voltam. Délután 
nálam volt Borsodi, látta, hogy semmi ba-
jom nincsen, meg azután néked sem igen 
ajánlom, így próba nélkül, nehéz szerep, 
engem is kifáraszt . 

Dévai. Ha megbukom, legalább megnyug-
ta tom magam. Soha többé nem fogok 
zúgolódni a sorsom ellen. Akkor megér-
demlem. 

Vásárhelyi. Ezt te csak most mondod 
bará tom ! Ismerem én a fa j támat . Azt 
mondanád, hogy izgatott voltál, nem volt 
próbád, hirtelen történt Nem barátom ezt 
a felelősséget a te érdekedben nem vállal-
ha tom magamra . Majd máskor, holnap, 
holnapután, egy-két nappal előbb lemon-
dom az előadást. Akkor eljátszhatod. 

Dívái. De értsd meg, hogy csak igy játsz-
ha tom el a szerepet. Ha csak egy nap idő 
van, másra osztják, vagy műsorváltozás 
lesz, de igy lehetetlen ezt megtenniök. Most 
félhét, az előadás félnyolckor kezdődik, 
minden jegy elkelt, kényszerhelyzetben 
lesznek. 

Vásárhelyi. Ebben igazad van. De hát 
hogy gondolod? 

Dévai. Te értesítsd most a színházat, 
hogy nem játszol. Valami kifogás, akármi 
jó. Megteheted, semmi károd nem lehet 
belőle. Azt üzened, hogy rosszul vagy, 
berekedtél, vagy életbevágó családi ügy, 
vagy amit akarsz. Én olt leszek a szín-
háznál, amikor megkapják az értesítést és 
4a. azonnal vállalkozom arra, hogy beug-
r o m a szerepbe és próba nélkül eljátszom. 
Nem lesz senki aki vállalkozna rá, örülni 
fognak, hogy megmentem az előadást. 

Vásárhelyi. Hát kérlek nem bánom, bele-
megyek, de csakis a te felelősségedre. Ne 
tégy nekem szemrehányást. Én voltakép-
pen örülök, hogy végre egy este nem ját-
szom ezt az utálatos szerepet. Igazán már 
a könyökömön nő ki. Bár csak nagy sike-
-red lenne és nálad maradna. Legjobb lesz, 
lia felhívom a t i tkárt telefonon és bejelen-
tem, hogy ma nem játszom, hirtelen rósz-
szül lettem. 

Dévai. Hidd el, annyira meghatott vagyok 
•és nem tudom hogyan köszönjem meg 
neked, te drága, nemes, jó barátom. 

Vásárhelyi. Ugyan kérlek, szóra sem ér-
demes. Ez igazán a legcsekélyebb baráti 
szívesség. Ennyivel tar tozom a közös em-
lékeinknek. Emlékszel mikor szerelmes 
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voltam a feleségedbe. Tizenhatéves volt. 
Elsőéves növendék. És r ám se nézett. Té-
ged szeretett. Milyen nagyravágyó volt — 
oh — hagyjuk az emlékeket — most a te 
dolgodat kell elintéznünk. (Indul a telefon-
hoz.) Különben ez nem lesz jó . . . Inkább 
egy névjegyet küldök át. 

Dévai. Igen, igen, ahogy gondolod. 
Vásárhelyi (Íróasztalhoz ül, ir). Hirtelen 

nagyon rosszul lettem, berekedtem, egy 
hang nem jön ki a torkomból, nem játsz-
ha tom semmi szin alatt. Vásárhelyi. így ni. 
A lány majd elviszi. (Csenget.) Izgatottabb 
leszek egész este mint te. Drukkolni fogok 
érted. Remélem előadás után felszaladsz, 
hogy referálj a nagy sikeredről. 

/ulcsa (be). 
Vásárhelyi. Vigye el ezt a levelet a szín-

házhoz. 
Julcsa. Igenis. (Indul.) 
Vásárhelyi. A kosarat már elvitte? 
Julcsa. Még nem. Éppen most akar tam 

indulni. 
Vásárhelyi. Ne is vigye, nem játszom ma 

este. Ha valahi kérdi a színháznál, csak 
annyi t mond, hogy rosszul vagyok. É r t i ? 

Julcsa. Igenis. (El.) 
Vásárhelyt. Most pedig körülbelül te is 

mehetsz. Ruháid vannak? 
Dévai. Hiszen éppen ez a szerencse, hogy 

ebben a szerepben nem kell öltözködni ! 
Máskép bele sem foghattam volna. Azt a 
rongyos ruhá t már kikészítettem. Rongyos 
van elégi 

Vásárhelyi. Hopp, most jut eszembe. A 
feleségem öltözködik. Ma este szinházba 
aka r t jönni. 

Dévai. Ejnye, hogy restellem.' Most 
miat tam. 

Vasárhelyi. Ugyan, nem tesz semmit. 
Majd szólok neki. (Az ajtóhoz megy.) 
Fiacskám, nem megyünk ma színházba, 
nem játszom. Lemondtam előadást, Dévai 
játssza a szerepet, éppen itt van nálam. 

Margit (kijön felöltözve a lila selyem* 
ruhába). Jóestét Dévai. 

Dévai (kézcsók). 
Margit. Ejnye d : furcsa. Az előbb még 

egy árva szóval sem emiitetted. Mi történt 
ilyen hirtelen ? Talán valami bajod van ? 

Vásárhelyt. Dehogy szivem, nincs semmi 
bajom. Majd később megmagyarázom . . . 
De téged moí t kidoblak barátom. Sietned 
kell. Jó lesz, ha az öltözőben még átolva-
sod a szerepet. 

Dévai. Megyek. És nagyon hálásan k ő ' 
szőnöm a barátságodat. 
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Vásárhelyi. Mondtam már , hogy szóra 
sem érdemes. 

Dévai (kézcsók). A viszontlátásra. 
Vásárhelyi (az ajtóig kiséri). Fel gyere az 

előadás titán. Vagy telefonálj ide. 
Dévai lel). 
Vásárhelyi (megáll az ajtóban, gondolko-

dik, min tha hirtelen eszébe jutott volna 
valami, hirtelen újból kinyitja az ajtót, 
végigszalad az előszobán, hallani, amint 
még egy ajtót kinyit és a lépcsőházba 
utánaszól Dévainak). Gyuri, Gyurim gyere 
csak kérlek egy pillanatra. 

^Vásárhelyi } (viaszajönnek a szobába). 
Dévai. Talán meggondoltad ? 
Vásárhelyi. Dehogy, isten ments ! Sőt 

ellenkezőleg. Egészen más valami jutott 
eszembe. Ne sértődj meg kedves bará tom, 
de arra gondoltam, hogy jó volna, ha a 
nagyjelenetet itt most elmondanád nekem. 
Nem ezért, min tha nem biznám benned ! 
A világért sem. Hanem, te mégis már évek 
óta nem játszottál ilyen nagy, nehéz sze-
repet. 

Dévai. A sziniiskola óta. 
Vásárhelyi. No látod, annál inkább. Sze-

retném látni hogyan csinálod ? Esetleg egy 
kicsit át is vehetem veled. Egy pár jó ta-
nács nem árt. Pár perc az egész. Annyi 
időd még van. 

Dévai. Hogyne. Nagyon köszönöm, hogy 
még erre is gondolsz. Tehát a második 
felvonás nagy jelenetét elmondom. Ha 
rossz vagyok, csak állíts meg. 

Margit. Én talán zavarok ? 
Dévai. Dehogy, csak méltóztassék benn 

maradni publ ikumnak. 
Vásárhelyi. Majd én súgok. 

Dévai. Köszönöm szépen. Tudom, m i n t 
a miatyánkot. 

Vásárhelyi. No kezdd. 
Dévai (megáll, mintha színpadon lenne, 

ugy mondja a jelenetet). 
Rongyok takar ják a testem, de a lelkem 

fényességes ruhában öltözik, amikor téged 
Iát. Te szépséges asszony parancsolod, el-
m o n d o m néked az életem történetét. 
Anyám sápadt, szegény szép asszony. Meg-
halt, amikor én még apró voltam. Oltal-
mába fogadott, keblére ölelt, megsimoga-
tott, szeretett, tanyát adolt, édesapám — az 
utca. Az utcán tanul tam meg járni, be-
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szélni, gondolkodni, éhezni, örülni , jaj-
gatni, lopni, az ntca volt a barátom, taní-
tóm és később a szeretöm, mindenem. 
Ott nőt tem fel a csirkefogók között és 
amikor más még imádkozni tanul én m á r 
csak káromkodni tudtam. És a bün, a sár 
kőzött emésztett a vágy : kikerülni innen, 
másnak lenni, ledobni a rongyokat és 
emberek között élni, megismerni az élet 
gyönyörűségét, mindent amit eddig nem 
láttam, nem hallottam, ami után hiába 
vágytam. És kivántam, hogy valaha éle* 
temben egyszer, csak egyetlen egyszer 
enyém legyen egy olyan nő, akinek illatos 
és bóditó a haja ; aki márványkádban 
fü rd ik mindennap és fehér selyeming ;ta-
pad a testére, akinek puha fehér a kar ja 
és a melle gömbölyű és a lélekzete forró 
és aki egész életén át csak szeret, szeret! 
Az én első szeretőm csontos karu, szegény 
leány volt, én voltam az élete, értem loholt 
egész nap az utcákon újságokkal a kezé-
ben és este odahaza várt a százház-utcá-
ban reszketve, hogy durva leszek-e hozzá, 
hogy megütöm'e, elkergetem-e, mert soha-
sem tudta szegényke, hogy reggelre mire 
virrad ? Mikor a száraz két kar j a végigkúszott 
a derekam körül, a lelkem orditott : nem te 
kellesz nekem, borzadok tőled, nem sze-
retlek ! És egyszer meg is mondtam neki. 
Kegyetlenül durván. Elment. Nem jött 
vissza többé. Megölte magát. Azon a na-
pon volt. Azóta nem csókoltam s e n k i t . . . 
mer t megláttalak téged, mikor elmentél 
egyszer mellettem az utcán és megrészegí-
tett a selyem ruhád illata és azt mondtam, 
nem halok meg addig. És most itt vagyok 
nálad. Megengedted, hogy idejöjjek és mit 
tudjak én most előtted mondani : te ra-
gyogó asszony ! engedd, hogy minden 
reggel virággal köszönthesselek . . . majd 
megtanulok gitározni és dalolok neked, 
mint ré î i t roubadour a várkisasszony 
ablaka alatt, ha akarod korbáccsal is 
gyötörhetsz, ha kedved telik benne, meg-
ölhetsz csak egyetlenegyszer csókolj meg, 
feledd el, hogy koldus vagyok, gondold 
ki rá ly vagyok, herceg, aki eljött érted 
és . . . szeress, egyszer s ze r e s s . . . de ne 
könyörületből, szeress, szerelemmel sze-
ress ! Ne gondold, hogy tréfát űzhetsz be-
lőlem, mert akkor jaj neked, akkor én 
leszek az erősebb, legyőzlek, aranyos hajad 
kitépem, tüzes szemed megvakítom, hogy 
soha többé ne láthass f é r f i t . . . mert én 
nem vagyok koldus, férfi vagyok, különb 
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mindenkinél, hatalmasabb, gazdagabb, mer t 
a lelkemet hoztam néked, gyöngyök és 
gyémántok helyett, mert senki sem érdemel 
téged ugy, min t én, aki akarlak, igy . . . 
így akarom, hogy agy hallgasd a hangom, 
mint az orgonát, hogy a szemed lehunyd 
és boldogan omolj a kar ja imba, én gyö-
nyörűséges meghódított asszonyom . . . 

(Dévai elmondta a jelenetet, felséges 
ihletett erővel, szebben, mint ahogy Vásár-
helyi játssza. Vásárhelyi egyre nagyobb 
csodálkozással hallgatta, a felesége is.) 

Dévai. Nem nagyon rossz ? 
Vásárhelyi. Dehogy, ellenkezőleg, igazán 

nagyszerű, nag-y sikered lesz, örülök, örü-
lök, mindig mondtam. 

Dévai. Istenem, milyen boldog vagyok! 
Vásárhelyi. Csak most siess a színházhoz, 

hogy késő ne legyen. 
Margit. Igazán nagyszerű, gratulálok. 
Dévai. Ha sikerem lesz, néked köszön-

hetem az életemet, a boldogságomat. 
Vásárhelyi. Ugyan, csekélység, barát i kö-

telesség! Na siess, a viszontlátásra. 
Dévai. Köszönöm, olyan meghatott va-

gyok. A feleségem is eljön az előadásra. 
Milyen boldog lesz ! Végre . . . mégis . . . 
istenem (kezet csókol Margitnak, szinte 
könnyezik, Vásárhelyivel forrón hálásan 
kezet szőrit). Engedd, hogy téged is meg-
csókoljalak . . . 

Vásárhelyi. Kérlek, tudod, mennyire sze-
rettelek mindig! 

Dévai (megcsókolja, el). 
Vásárhelyi (megáll a szoba közepén, gon-

dolkozik). 
Margit (elragadtatva). Milyen tehetséges 

ez a Dévai ! Kár, hogy nem játszatják. 
Biztosan sikere lesz, igazán örülök.. 

Vásárhelyi (rosszkedvűen). Igen ? Örülsz? 
Margit. Te is örültél az imént ! 
Vásárhelyi. Ugyan kérlek f i agy j békén. 
Margit. Furcsa vagy ! (Bosszúsan el.) 
Vásárhelyi (gondolkozik, a telefonhoz megy, 

leveszi a kagylót). Hil ló 86—14 . . . Halló 
itt Vásárhelyi Kérem az igazgatót . . . Te 
vagy az d i r i? Kérlek az előbb küldtem 
egy levelet, hogy nem játszom ma este, 
mer t rosszul vagyok. Csak egy kis ideges-
ség volt, semmi bajom sincs ! . . . Hát kér-
lek azonnal megyek, játszom. Szervusz. 
(Szünet, kiszól az ajtón). F iam ! . . . Mar-
git ! . . . küldesse el a ruháimat gyorsan ! 
A szinházból telefonáltak, hogy okvetlen 
játsszam, mert máskép elmarad az egész 
előadás. Meg kell tennem nekik . . . Sze-
gény Dévai! (Függöny.) 

Megnyíl t a 

TAVASZ DIVATÁRUHÁZ 
Muzeum-körut 2.(a röot Nemzeti Szlnüáz ùalyén) 

Nagy választékban kapható : 
Vászon. 8iffon, zefir, férfi- és n ói-
divatszövetek, selymek, férfi- is női-

fehérnemilek, harisnyák. 
T u l a j d o n o s o k : Barta. Ungár és László. 

Bródy Sándor 

Az ezüst kecske 
A nagyszerű iró ragyogó irása 

Kapható a „Színházi Élet" könyvesboltjában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

FIATALOS 
ÜDE 
ARCBŐRT 

pázik. • 
Liliom-tejszappant 

varázsol elő 10 nap alatt és 
e 11 á v o 1 i t minden teinthibát, 
u. m. : mitesszer, pattanás, 
sárgafolt, ránc, orrvörösség, 
likacsos, hervadt, petyhüdt 
bőrt a dr. K a y s e r l i n g - f é l e 
„H Y V A R J 0 N" szépitiszer. 
A kúra egyszerű, otthon vé-
gezhető, minden feltűnés nél-

kül. Befejezése után az arcbőr ragyogó szépség-
ben, gyermeki űdeségben és tisztaságban pom-

Egy a d a í Ï 4 0 K. - Csak Hyvarjca 
használjon. Ára 120.— K. 

Főraktár : Budapesten : Tőrök József gyógyszer-
tár, Király-utca 12., Opera-gyógyszertar, VI, And-

rássy-ut 26. 

U j Tagore KöteteK: 
Az összes megjelent kötetek egyöntetű kiadás-
ban, a közkedvelt minia<ur alakban fűzve és 

kötve kaphatók : 
Tagore: A béleli sugallata. 

Éhes KöveK. 
Eddig megjelentek : Szerelmi ai&ndéK. El-

tévedt madaraK. ÁtKelés. Hazatéré«. S/flret. 
A növeKvő hold A postahivatal, Nashi. Áldo-
zati éncHeH. A Kertész. EmléKeim. 

Művenként is szállítja a „SZÍNHÁZI ÉLET' 
könyvesboltja, VII, Erzsébet-körut 29. 

Szőnyegszövő tanfolyam. 
Krisztina-körút 10., Hl/39. Délután. 

Uáiiian lióoiii t elsőrendű börcipők változatlan olcsó 
notliuy MialU l árban. — Női nyelves sftrcipőK, 
Keithoffer.gyártmány, 3200 korona. — Teveszőr 
hA/icipó'K 1300 korona. — Torna-, tenniszcipök, 
fehér és szürke spinben kaphatók. Schäfer cégnél, 
Döbrentei-tér 4—6. Tel. : 5—71. Muszlin Harisnya 550 K. 

MERGL JANKA NÛI KAbAPSZAbONJA 
BPEST, PIARISTA-IL 12. '/» EM. I . 

WALTON MM MII I 
M Ű T E R M É B E N | 
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Szerkesztői üzenetek 
(B rovatban készséggel adunk felvilágosí-

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

Macelka Jánosné, Hódmezővásárhely. Elő-
fizetése 1923 julius 31-ig rendezve van. — 
Szőke asszony. 1. Most érkezett haza 
Berlinből, ahol filmezett. 2. Igaz, fér jhez 
ment. 3. Külföldi lapok állitása szerint. 
4. Már egy éve nős. — W. Jenő „Meg-
csaltok". Csak olyan darabot közlünk, 
amely valamelyik kabaréban m á r szinre 
került. Tessék beküldeni egyik kabaréba. 
— C. V. legnagyobb tisztelője. 1. Cime : 
Berlin, Lutherstrasse 21. 2. Bécs, Sascha-
f i lm — a cime. 3. Levelezőlapjaik kapha-
tók a „Színházi Élet" bol t jában. — Ba ja -
dér. 1. A Fővárosi Operett Színház tagja 
az illető. 2. Ára 340 korona. — Régi hü 
olvasó. 1. Tessék valamely drámai színház 
igazgatóságánál érdeklődni. 2. Címe : Vár-
színház, Szinház-u. 1. 3. Igen. Marton 
Sándor ügynöksége, Bécsi-u. 1. alatt van. 
4. Csakis valamely fi lmgyár dramaturg já-
hoz kell benyújtani . 5. Megkaptuk a pá-
lyázatot. — Monroe kapitány. 1. Bonitz 
Bianka, 2. Nincsenek. 3. 1882-ben született. 
4 Levelét a Nemzeti Színháznál megta-
lálja. 5. Igen. — Türelem rózsát terem. 
Sí inházi ügyben írhat neki. — R. Hugó, 
Budapest. Igen, előadták. — Vitás kérdés. 
Az „Offenbach" c. operett eddig 226 elő-
adásban került szinre a Király Színházban. 

( » £ " * " • i f 

J I 9 0 R ) 
H é t f ő n s x e r d t n , s z o m b a t o n 

Hangszerek és 

âgramofonok 

karácsonyi engedményes árban 
H A N Q 8 Z S B O T T H O N FEKBTB MIHÁLY Budapest , J ó z s e f - k ó r u t S. Südfeld Gyula 

modern finom tapétákban 
V., Mária 
Valárla-a. <• 

A TELEFON HÍRMONDÓ 
kagylóin a l akásán U é lvezhet i a N. Kir. Opera-
ház , T&rooi Sz ínház , Király Színház előadásait 
é s a f i lharmoniKa«—ozimfóniKus hangverse-
nyeket . — Közli a „Magyar Távirati I r oaá ' -ho i 
beérkező < n i n vi l&áeiemányokrt . Budapesti , 
wieni é s ber l in i tőzsde híreit mindenkit mcgelim. 
Badape . t Káhtczt -ut 22 T e l e f a n : J. 1 2 0 - 5 3 

Budapesti Mintapince Bt. 
(Badspest-Köbánya, Telefon. ; Józoef 122-10.) 

Kivílfl minőségű , , . — „ , „ t L - r | | 

mindenütt kaphatók! 

Vaságyak, rézágyak, gyermekágyik, 
sodronyágybeté tek , gyermekkocs ik l e g o l c t o b b a a 
b e s z e r e z h e t ő k : K L E I N A D O L F gyá rában , VIH„ 
M e d á c h - u . 34. Baross -u tca mellett . Te le fonszáma 
Józse f96—69. Javí tások é s f énvezés mérséke l i árban« 

Mindennemű 
bőrkiütések és fertőző 
bőrbetegségek ellen 

használjon 

BERGER-

bátrányszappant 
valamint a közismert egyéb g y ó g y 
szappankészltményelt , u. m.i 

borax-, lanolin-, gyermek-, kén-, 
tannin-, lysol- Stb. 

A valódiságot 
Igazolja 

a fácska védjegy 
£s cégaláírás 

Kapható mindenütt 

G. Hell & Comp. A. G., Troppau. 
Magyarországi készítője ; 

Holczer Emil Zoltán 
Budapest, VI I I , Hunyadl-u. 43 . 

Telefon : József 72—81. 

ÖTÖTT ftJORGOIT ffcIVATCIKKEK KOTOTT y 
készen éa (f | rendelésre D Harisnyák 

Kötő- is szővöOzem 
FX., Sziv-utea Itt. M. 
Andrdssy-ut it LtvöU*-
Ur között. 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket C Z Ê K E L Y E M I L ékszerén , 
U m i n d e n k i n é l d r & g f t b b a n v e s z %3 E i rá l j -0 . SL TlrtJ templommal SZeitSL Ttl l t l l 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. március 3. 

• A megfejtést lapunk 1923. évi 10-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Simonyi Mária autogrammos fény-
képe, stb. 

II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládébonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz 

csokoládé. 
A Színházi Élet 5-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése : „Tündérlak Magyar-
honban". 

Helyesen fejtették meg 1890-en. 
Az első dijat Somogyi Ilona (Putnok, pálya-

udvar), a második dijat Veres Ágnes (Lipót-

körut 15.), a harmadik dijat Ádám Etelka 
(Remete-u. 38.), a negyedik dijat Blauné (Nagy-
mező-utca 22 ) nyerték meg. 

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

NŐI 

büXÜSWŰK 
JUTÁNYOS ÁRBAN 

BRACK EMIL, 
IV., KORONA-UTCA 4 . 

Mi a boldogság mostanában ? 
3úl mEiförödni a Hungáriában. 

VII., D ä h S n y - u f c a 44. 

Szerkeszti : 1NCZE SANDOK 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-í. 

Igazgató : KIRÂLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen 

dition Rudolf Mosse. Berlin S. W. 1!) és fiókjai 

Egy szó ára 
20 korona , va s t agabb 

betűvel 4 0 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhi rde téseka i 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébe t -kör t 2 9 

L a k á s nem gond [ Művészek-
nek, művésznőknek éves lakáso-
kat bútorozot t 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-
u tca t izenket tő . 

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 -
körűt huszonhárom, félemelet . 

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

N e m é n y i l eg jobb csa ládok bi-
za lmát b i r ja házasságközve t i t é s -
ben . Honorár ium u tó lagosan . Ne-
fe le j t s -u tca t izenhárom. 

S e z l o n o k hétezerötszáztól , sex-
Ionok takaróva l , ma t r acok , sza-
longarni tura . Horánszky-utca hét , 
kánr i tosmühelv . 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyug. detekt ivföfelügyelő bizal-
m a s te rmésze tű ügyekben nyo-
mai, megfigyel, informál . Ré-
kóczi-ut 57/b. Főlépcsőház . Tele-
fon : József 52—73. 

N ő i k a l a p o k a t , művi rág é s toll-
diszeket íz lésesen készí tek és t a -
ní tok, Horvá tné , II., Margi t -u . 7 . 

L a k á s k i r á l y l eggyor sabban 
közvet i tbutorozot t szobáka t , iro-
dákat , l akásoka t , l akáscse réke t . 
Hár s fa -u . 2 7 . Tel : József 6 6 - 9 4 . 

H á l ó s z o b á k , ebédlők, t e l j e s 
l a k b e r e n d e z é s e k l ego lcsóbban a. 
készí tőnél : Bodon, Pé te r f fy Sán -
dor -u tca 42 . Ga ra i - t émé l . 

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

T á r s a s á g b e l i úr iasszony leg-
d iszkré tebben közvetít hazas sá -
gokat . Doktorné , Rákóczi-ut 64 . , 

. 20. Telefon : József 73—93. 
F é r j h e z m e n e n d ó k , nősü len-

dők bizalommal fordul janak Nagy 
Jenő legszol idabb házasságköz -
vetitő i rodá jához , Rákóczi-ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

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 tca 43 . s zám. 

N y a k k e n d ó k é s z i t é s t nyolc na> 
alatt tani tok, köztisztviselőknek 
kedvezmény . H e g e d ű s Sándor-
u tca 15. 

S z a b á s , var rás t töké le tesen el-
sa já t í tha t j a Kállai, a Technológiai 
I p a r m u z e u m v. szakokta tó ja di-
va t sza lon jában , Károly-körut 12. 
Ugyanot t a l egkényesebb igé-
nyeknek megfele lő ruhák , köpe-
nyek é s kosztümök készülnek . 

G y o r s i r á s i , gép i rás i szak tanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában , Muzeum-körut 23—25, 
Telefon : József 104—07. 

A r a n y a t , ezüstöt , br i l l iánsoka! 
l egd rágábban vesz SCHWARTZ, 
Muzeum-körut 21. s zám. 

H á z a s s á g k ö z v e t i t é s i ü g y e k b e n 
mél tóztassék bizalommal Fa ragó -
i rodához fordulni . Népsz inház-
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 á n y o s á n árus i tunk. Ja-
ví tóműhely, Bachrah, Wesse l ény i -
utca 56 . 

B a n g ó - t a n i n t é z e t , Budapest,V!, 
Andrássy-u t 20 . Felvétel i , javí tó , 
összevont , magánvizsgákra , ére t t -
ség i re l eg jobban készit elő vidé-
kieket is. Jegyzetek* 

„ A r t e » " szövőmüvészet i iskola 
tanit ur inőket é s u raka t Gobelin-
perzsa szövésre , valamint az ösx-
szes keleti t echnikákra . VI., Sziv-
utca 54 . szám. 

Perzsa z r szőnyegeit művész i e sen j av í t j a , fes t i é s t isztí t ja lakásán is, 
Rongyos szőnyegé t megvesz i a művész i körökben 
e l ismert O S Z T E R M A N N S Á N D O R N É , 
VII, Garay-u . 23 . fdsz . 4. Telefonhivó József 101-03. 

Thalia műintézet r.-t. Felelős igazgató s Deutsch Gésa. Budapest, V.. Csáky-utca 12—M. 





CSORTOS GYULA és SIMONYI MÁRIA 
Renaissance Színház — „Hol a férjem ?* - Angel 


