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Tavaszi hold szinház után 
Irta : KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Ha későéjszaka kilépek a színházból 
é s künn holdas éj van, azt hiszem, hogy 
uj előadás kezdődik s másik színházba 
kerültem. 

Szinház után, színházba megyünk. 
* 

Kérem, tartson velem. 
Mások is ugy megbecsülik a valóságot, 

mikor fölkelnek páholyukból és arcukba 
•csap az utca levegője ? Majdnem meg-
ölelem az embereket, kik a járdán elém 
jönnek és a tárgyakat, melyek szerényen 
őrt állnak. 

Csak gyermek érezhet ilyen örömet, 
kit először visznek színházba, mint én, 
ki elhagyom a színházat. Végre egy igazi 
kocsis. Végre egy igazi pálinkamérés. 
Végre egy igazi gázlámpa. 

Mert remélem tudja, hogy a színpadon 
nemcsak a színészek játszanak, hanem 
a tárgyak is. Ismertem például egy szé-
ket, mely már tizenöt éve „játszott", 
bohózatban, szomorujátékban. Nem is 
volt ez már szék. 

Ráültem és fölényesen megkérdezte, 
ugy-e jobb rajtam ülni, mint más széken. 
A díszítő a háttérbe helyezte, de soha-
sem maradt ott, megindult a négy lábán, 
előre s a "fiatalabb, kezdő székek elé 

állt. Hiu, kezelhetetlen ripacs-szék volt, 
primadonna-szék, könyök-szék. 

Ennyire elzüllött. 
* 

Nézze, kibujt a hold. Ott lóg az 
Operaház felett. Azt tartja, hogy kissé 
magasra akasztották ? Hevesi talán ala-
csonyabbra tette volna. Jób diszkréteb-
bet állit be, Márkus László sárgábbat. 
Bárdos titokzatosabbat. De én ugy ér-
zem, hogy pont olyan, amilyennek 
lennie kell. 

Puha, könnyes márciusi hold, vázla-
tos, mint a hóvirág. Megint hasonlato-
kat mondok. Tehetek róla ? Ami szép, 
az máshoz hasonlít. Az ég olyan, mint 
a kék szem s a kék szem olyan, mint 
az ég. Csak a seprő hasonlít önmagéhoz, 
A jellem, az hasznos tagja a tárgyak 
társadalmának, az egyéniség, az mindig 
következetes, ennélfogva mi is köveike-
zetesek vagyunk hozzá. Eddig azonban 
még mindenki csak seprőnek nevezte 
mert csak seprő. 

A holdat millió ember udvarolta körül 
s nehéz uj bókot mondani. Tiz ujjamon 
felsorolhatom, mi minden volt már : 
1. citrom, 2. tükör, 3. narancs, 4. hajó, 
5. érdemrend, 6. lámpa, 7. gyöngyház-
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gomb, 8. pénz, 9. bohócarc, 10. arany-
tányér. A tizenegyedikre már nem em-
lékszem. De az ezeregyediket elmond-
hatom. 

Nekem zöld, siralmas fénye az X-suga-
rakat hozza eszembe, melyek Röntgen-
laboratoriumokban betegek szivét, tüde-
jét, máját világítják keresztül. Ő mind-
nyájunkat megmutat igaz valónkban. 
Kinyújtom a kezem s az áttetsző ködben 
lehull róla a hús, csak a csont látszik, 
mely szolgált eddig, harminc és néhány 
évig s ki tudja, meddig még, husz évig-e 
öt évig, vagy addig sem. 

Miért nevezték hazugnak a holdfényt ? 
A napfény a hazug. 

* 

Annyi bizonyos, hogy a rendezés 
gyönyörű. Nem akarok senkit megsér-
teni ezzel, egyetlenegy kitűnő rendezőn-
ket sem, el kell azonban ismernem, hogy 
kevés ilyen koratavaszi tájat láttam, ke-
vés ilyen remek diszletet, a lanyha pá-

rák, a meztelen fák, a didergő és mégis 
olvatng hegyek hátterében. 

Fönn az égen tűz lángol, tüzes tüz„ 
lenn a hid alatt víz folyik, vizes víz. 
Reinhardt múltkor próbált ilyesmit és a 
kalyibák bádog tetejére valódi csővizet 
csorgatott. De talán neki se sikerült 
ennyire. 

Le kell rónom tehát hálámat a cso-
dálatos diszletért annak, kit buzgó imávaí 
dicsérek, a jó Istennek, ki nekem szín-
ház után is színházat mutat, melyben 
el nem kopó kellékek vannak s nem 
változó szerepek. Ezen az uton is mély-
séges bámulatomat fejezem ki az örökké-
tigvaló, tökéletes rendezőnek. 

* 

Nem gondolja, hogy most mikor ki-
nyilik az idő, érdemes ide is eljárni, 
néha ? Legalább színház után. Elég 
olcsó. Beléptidij, vigalmi adó nincs. Vagy 
önnek ide is szabadjegye van ?" 

DARVAS LILI és TÖRZS JENŐ 
Magyar Színház — „A válópörös hölgy" I. felvonás 

(„Fotoi iporterek" felvétel< ) 
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F é r j : Talán a kedves második ? 
Lili : Hová gondol ? Ö lesz a harmadik Ï 
URAY, DARVAS LILI, TÖRZS 

Magyar Színház — „A válópörös hölgy" 
Angelo for ' 

Hála Istennek ! Csakhogy végre-valahára 
valakinek eszébe jutott színpadra vinni azt a 
vérlázító igazságtalanságot, amelyet a sze-
gény, munkájuknak, hivatásuknak, ambí-
ciójuknak élő férjeknek a családi életben el 
kell szenvedniök. Vajda Ernő megérdemli, 
hogy minden férj aranykeretbe foglalja nevét 
és örök mementoul helyezze el dolgozó-
szobájának avagy műhelyének, irodájának 
legfeltűnőbb helyén. És örök hála a Magyar 
Színháznak ahol előadták Vajda Ernő : A 
válópörös hölgy cimü háromfelvonásos víg-
játékát, mert ez az előadás napnál fényeseb-
ben bizonyította be azt az ezeréves, sőt tiz-
ezeréves igazságot, amely fennen hirdeti. 

hogy a boldogtalan házasság ellen csak egy 
mentség van : a válás. 

Oh, mit mondanak hölgyeim ? Hogy mind-
annak, amit az imént mondottam, pont az 
ellenkezője igaz ! Nahát ez már mégis csak 
hallatlan íme : ilyenek a nők. Még a tételes 
igazságot is megfordítják, ha ellenük van és 
kényszeritik arra, hogy mellettük legyen. 
Tiltakozom 1 Az egész férfinem nevében a 
legerélyesebben tiltakozom ! Vajda Ernőnek 
esze ágában sem volt ebben a darabban, 
hogy a nők igazságát bizonyítsa. Hogyisne ! 
Jó is volna ! Micsoda kérem ? Hogy pont a 
meg nem értett, szegény, hófehér női lélek 
szenvedéseit festi a darab ? Hogy azt akarja 
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„A második" 
TÓTH BÖSKE 

Magyar Színház : „A válópörös hölgfv" 
Ang-elo foto 

miről is van szó a darabban, ki-ki azután 
döntsön a saját igazságérzete szerint. 

Tehát : 
mindenek előtt ne feledkezzünk el arról, 

hogy a válópörös hölgy, úgynevezett felsőbb-
rendű vígjáték, ahol a mulattatás nem végcél, 
csak eszköz. Bizonyos erkölcsi igazság, vagy 
fonákság tükörképe az ilyen darab, amellyel 
a szerző nemcsak hatást akar elérni, de 
erkölcsi tendenciája is van. Hogy Vajda Er' 
nőnél mi volt ez a tendencia, azt azonban 
el fogja dönteni az alább következő történet, 
amely egyszersmint a darab meséje is. * 

Élt Budapesten — illetve még ma is él — 
egy dr. Barren Miklós nevü közismert, fiatal 
ügyvéd. Speciálitása : válópör. Mondhatnánk, 
egész élfte munkásságát a válópöröknek 
szenteli, még pedig állandóan az asszonyok 
oldalán. Soha még elő nem fordult bőséges 
praxiséban, hogy csak egyetlenegy férj fel-
kereste volna azzal, hogy válassza el a fele-
ségétől. Asszonyok annál gyakrabban. Meg-
győződésből áll — mint ügyvéd — az asszo-

bizonyitani, mennyire mártiromság a házas-
ság egy olyan férfi oldala mellett, aki a 
munkájának él ? Persze, tudom jól, önök 
hölgyeim azt szeretnék, ha a férjek egész nap 
csak enyelegnének, karonfogva korzóznának 
és zserboznának önökkel. Hogy mindez mi-
ből telik, arra nem gondolnak ! Hogy annak 
a férjnek ambíciói, vágyai is vannak, arra 
nem gondolnak . . . Rögtön uraim, csak egy 
kis türelmet kérek, elintézem én mindjárt a 
hölgyeket . . . No de engedelmet, ha mind a 
két csoport egyszerre beszél, akkor nem lehet 
igazságot tenni ! . . . Csendet kérek ! . . . A 
leghelyesebb lesz, ha — mint minden igen 
vitás esetben — választott bírósághoz for-
dulunk ! A kérdés : a feleségek vagy férjek 
igazsága mellett tör-e lándzsát Vajda Ernő 
vígjátéka : A válópörös hölgy ? Miután mind 
a két fél a maga álláspontjának igazolására 
akarja felhasználni a darab nagy sikerét, 
ezennel elmondom itt, hogy tulajdonképen 

„Az első" 
DARVAS LILI 

Magyar Színház : „A válópörös hölgy" 
Angelo foto 
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„Öl éve már nem veszekszünk" 
T. FORRAI RÓZSI és BOROSS ENDRE 

Magyar Színház: — „A válópörös hölgry" Ang-e/o felr. 
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nyok pártjára és ebből a meggyőződésből 
olyan előkelő lakást tarthat, mint akármelyik 
bankigazgató. Híres ember dr. Barren Miklós, 
nincs nap, hogy a társaság valamelyik köz-
ismert és példás csaladi életéről nevezetes 
asszonya fel ne keresse irodáját azzal, hogy 
el akar válni az urától. 

Egy ilyen férjre URyebár büszke lehet a 
felesége. Mert felesleges ugyebár mondanunk 
is, hogy egy ilyen válópörös ügyvéd csak 
házas ember lehet. Máskülönben minden 
nap meg kellene törvényesen nősülnie. Annyi 
szép asszony ellen csak egy szép asszony 
immunizálhatja a férjét. És csakugyan : dr. Bar-
ren Miklóst immunizálja is. Egy esztendő óta 
házas, egy esztendeje vette feleségül Lilit, a 
legédesebb, legaranyosabb kicsi asszonykát. 
Becsület szavamra mondom, különb felesé-
get á lmában sem kívánhatott volna dr. Bar-
ren. És ki kell jelentenem, meg is érdemli 
ezt az asszonyt, mert hűséges hozzá, szereli, 
érte dolgozik éjt-napot együvé téve, csak hogy 
a gyönyörűséges asszonyka mennél nagyobb 
jólétben és kényelemben élhessen. Természe-
tesen nemcsak ilyen materiális gondolatok, 
hanem az ambíciói is fűtik a doktor urat, 
elvégre nem olyan kis dolog Budapest leghí-
resebb válóügyvédjének lenni. Van is mun-
kája annyi, hogy sokszor még enni sincsen 
ideje. Arra pedig éppen, hogy ritkán jut idő, 
hogy a feleségével színházba, bálba, tárlatra 
járjon. Nos hát itt vagyunk. Követelhet-e egy 
asszony a férjétől ilyesmit, amikor tudja, 
hogy az a munkájával van elfoglalva ? Mert 
ennél a pontnál kezdődik a vígjátéki történet 
bonyodalma. 

KABOS GYULA 
Magyar Színház : — „A válópörös hölgy" 

Angelo foto 

Válás e lő t t . . . 
DARVAS és TÖRZS 

Magyar Színház — „A válópörös hölgy" 
Angelo foto 

Barrenék színházba készülnek. Egy eme-
lettel feljebb lakik a család öreg barátja, 
megbeszélik, hogy együtt töltik a mai estét 
négyesben. Mert az öreg is feleséges ember. 
De még milyen. Lili már estélyi ruhába öl-
tözötten várja az urát, ugyancsak frakkban 
van az öreg is, aki hozzászokott már ahhoz, 
hogy legjobb esetben is csak az előadás kö-
zepe felé ér oda a színházba, mert felesége 
csak akkorra készül el az öltözködéssel. 
Most is csak a tipegő lépéseit hallani meny-
nyezeten át, tehát — hol van még a pou-
deres poufni belejező mozdulatai tól? Miklós 
sem öltözött még át. Az irodában tárgyal egy 
kliensével, aki most jött, öt perccel ezelőtt. 
Rendkívül sürgős az ügy. Lili türelmesen vár, 
vár, öt percet, tíz percet, békésen tűri az 
öreg barátnak kissé rossz akaratúnak látszó 
uszításait is. <~sak az esik neki rosszul, hogy 
férje elfelejtkezett valamiről. Arról, hogy ma 
van a házassági évfordulójuk. Ma egy éve 
esküdtek meg. Ott hagyták a lakodalmas 
népet, kiszaladtak a pályaudvarra, felültek 
a leghamarabb induló vonatra ; csak ugy 
találomra kiszeltek egy kicsi városka állomá-
sán azulán egy ismeretlen hotel — kis szoba, 
vörös rózsákkal díszített asztalka — ez volt 
a boldogság. És ennek ma egy esztendeje. 
Milyen szép nap ! És férje rá se gondol ! 
Eszébe se jut. Ez egy kicsit fáj. Teljes objek-
tivitással mondhatom, hogy amig meg nem 
tudtam a férj álláspontját, addig minden ro-
konszenvem az asszonyé volt. 

Tiltakozni sem illik azon, hogy ilyen körül-
mények között már előre is ez asszonynak 
van igaza. Öt tessék csak meghallgatni a 
férjet. Lili végre is elveszíti küzdelmét és a 
házi telefonon beüzen az urának, hogy jöjjön 
már. 

— Csak öt perc még ! — válaszolje Mik-
lós, illetve üzeni segédje által. 

Letelik az öt perc. Miklós megint csak nem 
jön. Ismét csöngetés. Jön a válasz. 
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Válás után . . . 
DARVAS és TÖRZS 

Magyar Szinház — „A válópörös hölgy" 
Ange/o foto 

— A nagyságos ur üzenteti, hogy egy 
rendkívül érdekes, komplikált ügye akadt, 
méltóztassék türelemmel lenni, azonnal jön. 

Ism-H öt perc és a férj még mindig késik. 
Lili kezdi elveszíteni türelmét. Most már 
idegesebben csönget be- Megint a segéd 
hozza a lesújtó, sőt e pillanatban drámai 
hatású választ, amely ismét csak haladékot 
kér. Szerencse, hogy Miklós most már sze-
mélyesen is megjelenik, hogy legudvariasab-
ban kérjen bocsánatot a késedelemért. El-
mondja, hogy milyen rendkívül érdekes vá-
lási keresetet nyújt most be általa egy fiatal 
asszony, akit félórával ezelőtt az ura tettleg 
inzultált. És ki az ura ? Egy orvos ! És miért ? 
Csak azért, mert h felesége azt akarta, hogy 
a férje ne csak a pácienseivel, hanem vele 
is foglalkozzék egy keveset. E helyett a durva 
és brutális ember elhanyagolta a szegény 
asszonykát és amikor ez ma este emiatt fel.-
merészelt szólalni, egy heves jelenet közben 
hozzá vágta a tintatartót. A tintatartót, egy 
asszony fejéhez ! Hát nem rettenetes ez ! 
íme, a fényes bizonyíték ; hogy minden vá-
lásnak a férj az oka, mert minden válás ott 
kezdődik, amikor a férj elhanyagolja felesé-
gét. Mert nem elég egy ilyen fiatal asszony-
kának, hogy a férje folyton csak dolgozzék, 
tessék megtalálni a módját, hogy jusson idő 
az asszony számára is ! 

ilyen és ehhez hasonló szavakkal vágja ki 
a vádbeszédei Miklós az orvos ellen és nem 
veszi észre, hogy maga ellen is. Mert az ő 
esete is teljesen azonos azzal, amelyet el-
mondott. Ö is éppen igy hanyagolja el a 
feleségét, a hivatása miatt. 

Mint ügyvéd rendkívül örül az esetnek, 
ame'y bizonyára uj«bb sikert foa hozni a 
számára Csak még pár perc türelmet kér, 
egynéhány adatot kell csak felvenni, azután 
indulhatunk. 

A pár perc is eltelik és Lili ujabb sürgeté-
sére jön a tragikus hatású válasz. 

— A nagyságos ur kéreti, méltóztassék 
előre menni a színházba . . . urékkal és ha 
az előadás végére nem érne oda, méttóztassék 
előre menni a Ritzbe. Rendkívül fontos az 
ügy. A kliensnő nem mer egyedül eltávozni, 
vele kell mennünk tanukként és az ügyvéd 
ur még látleletet is fel akar vétetni . . . 

— Ezt már még sem lehet ! Hát ezért vár 
rá felöltözve már egy óra óta, ezért küldte 
le a szobalányt vörös rózsákért, ezért akarta 
az estét kettesben tölteni az urával, házassá-
guk első évfordulóján — gondolja az asszony. 
Nem is lehet csodálkozni azon, ha berohan 
a dolgozószobába és rendkívüli felindulásá-
ban az ügyvéd ur fejéhez vágja a tintatartót 
ott a kliens előtt. Rémes lelki állapotban 
rohannak be az ebédlőbe mind a ketten. 
Az ügyvéd ur kabátjának hátán ott a corpus 
delicti az áruló tintafolt, amely bizonyítja a 
tettlegességet. Most aztán kirobban Liliből 
minden elfojtott keserűség. Szemére veti fér-
jének, hogy elhanyagolja, figyelmetlen, azt 
sem tudta, hogy ma van az első házassági 
évfordulójuk. Rémes családi perpatvar kere-
kedik, nem is perpatvar — egészen rendes, 
komoly veszekedés. A férj egyre azt hangoz-
tatja, hogy ő mennyit dolgozik, mennyire sze-
reti a feleségét, mennyire teljesilette minden 
kívánságát, az asszony pedig a maga igazét 
vitatja. Ebben a vitában a két fél soha sem 
juthat közös nevezőre, ezt csak válással lehet 
elintézni. Lili nyomban kijelenti, hogy nem 
birja tovább ezt az életet : válik. Még pedig 
azonnal. Percig sem marad ebben a házban, 
ahol minden perc csak boldogtalanságot 

URAY TIVADAR 
Magyar Szinház: — „A válópörös hölgy" 

Angelo feto 



„Olyan árva vagyok, üljön az ölembe" 
BOROSS és FALUDY SÁRI 

Magyar Színház — „A válópörös hölgy" 
Angelo foto 

most, éppen ebben az órában. K'csit furcsa. 
De hát fogadni kell. elvégre az elvált fele-
ség egy órája megnősült férje, igazán nemt 
lehet veszélyes. És beállit Lili. Repülő kosz-
tüm van rajta, hódiló, ragyogó ! Elmondja, 
hogy most érkezett meg Rómából — az. 
udvarlójával — repülőgépen. Azért jött, hogy 
az ügyvéd ur elválassza a férjétől. A máso-
diktól. Mert azóta férjhez ment egy olaszhoz, 
előkelő, gazdag sportember — akinek — még: 
nem a felpsége. Ugy történt a különös eset, 
hngy amikor egy év előtt Olaszországba uta-
zott, hallotta, hogy az a férfitársaság, amely 
vele egy kupéban tartózkodott fogadást kö-
tötl arra, hogy a társaság egyik tagia — az, 
akinek most a felesége — meghódítja. Ez a 
fogadás bántotta női önérzetét, elhatározta, 
hogy megleckézteti az elbizakodott olaszt. 

Elvetette magát feleségül és azóta — nem 
bocsájtotta be a hálószobájába. A férj nem 
akar válni, válóokot kell keresni. Ma reggel 
megszökött a pilótával, aki imádja. Távira-
tozott férjének, hogy hol találhatja meg, me-
lyik pesti hotelben, kinek a társaságában és 
az ügyvéd cimét is közölte, aki a válópört 
viheti. Természetesen Miklósét. Mindezt, nem 
az uj asszony, illetve uj felesép előtt mondja 
el. mert megkérte Mariont, hogy arra az 
időre, amig a részleteket elmondja, távoz-
zék. Közben Marion éppen ugy küldi a tü-
relmetlen sürgetéseket, mint az első felvonás-
ban Lili és az ügyvéd ur is ugyanazokat a 
válaszokat adja. Végre is Marion is meg-
unja a várást és még mielőtt férje igazi fe-
lesége lett volna, elrohan beadni a válópört 
a konkurrens ügyvédhez. 

Miklósra rendkívüli hatással van volt fe-
lesége elbeszélése. Semmi oka kételkedni a 

jelent a számára. El is indul még az esti 
órában — a konkurrens válóügyvédhez, az 
öreg barát kíséretében. 

Miklós egyedül marad, a szobalány fel-
hozza a piros rózsákat és a válópörök hőse 
könnyeivel öntözi a szegény árva virágokat. 

Az első felvonás után nem lehet még 
egészen tiszta képet alkotni az igazságról, 
tessék megvárni a fejleményeket. 

A második felvonásig jó idő telik el, csak-
nem egy teljes esztendő. Miklós megházaso-
dott. Pont ma délben volt az esküvője. Szép, 
fiatal özvegy asszonyt vett el. Azt hiszi sze-
reti. Ide hozta, abba a lakásba, ahol minden 
éppen olyan most is, mint amikor elment Lili. 
Még a ruhái is ott lógnak a szekrényben. 
Délelőtt volt az esküvő és még meg se csó-
kolhatta Mariont. Most kell elcsattannia az 
első csóknak, de mielőtt elcsattanna, jelenti 
a segéd, hogy vendég érkezett : Lili. Éppen 

DARVAS LILI 
Magyar Színház : „A válópörös hölgy 

Anpelo ft to 
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szavakban, amelyçknek bizonyítékául megje-
lenik a türelmetlen repülőtiszt is, akii Lili a 
harmadik férjnek szemelt ki. Csakhogy ebből 
semmi sem lesz- Gondolja és mondja is 
Miklós, mert abban a pillanatban, amikor 
meglátta első feleségét, visszatért a régi sze-
relem. amely el sem mullott, csak aludt, 
szundikált. Meg fogja akadályozni a tête à 
tête-t, értesiti a második férjet, most azután 
előveszi minden ügyvédi ügyességét, köte-
lessége ez volt feleségével és azzal a másik, 
bizonyára derék férjjel szemben Berohan 
Marionhoz, hogy — mint az első felvonás-
ban Lilitől — bocsánalot kérjen, ez alatt 
Lili szépen megugrik. Miklós üresen találja 
a szobát, rohan Lili után — revolverrel a 
kezében. Segédjének azt az utasítást adja, 
hogyMariont kisérje el a konkurrens céghez ! 

A harmadik felvonás ismét az a szoba, 
amelyben az első felvonás történt. Miklós 
visszahozta Lilit és arra akarja kényszeríteni, 
hogy itt várja be, amig férje megérkezik. Lili 
mindent ugy talál, ahogy itthagyott — a szo-
balány is azt mondja, hogy csak őt várták 
vissza. Miklós sem tagadja, hogy szereti, job-
ban mint valaha, mert csak akkor tudta meg, 
hogy milyen kincset birt, amikor elveszítette. 
Erre a vallomásra Lili sem hazudhat tovább. 
Mert amit elmondott, minden szó hazugság 
volt. Dehogy is ment férjhez, dehogy is akar 
feleségül menni a pilótához, ő is csak Miklóst 
szereti és semmi egyéb célja nem volt, csak 
megtudni : szereli-e még az : ura ? Hogy miért 
«érkezett meg éppen ma ? Ez is egyszerű. Azért 
inert a segéd ur — akivel titkos szövetség-

,„Imado:n . . . A szerelem egy féktelen motor" 
URA7 és DARVAS 

[Magyar Színház — mA válópörös hölgy" 
Anpelo foto 

SÀIMIAAI [ILII I 

Lili: Régi házasok? 
Marion : Nagyon. Ma délben volt az esküvőnk 

TÓTH BÖSKE, TÖRZS, DARVAS L'LI 
Magyar Színház — „A válópörös hö 'gy" 

Angelo foto 

ben voltak — táviratilag értesítette a vesze-
delemről. Természetesen most már semmi 
oka se lehet annak, hogy a férj és feleség 
tovább is elvált férj és feleség legyen, egy 
ilyen ügyes vélóügyvéd, huszonnégy óra alatt 
megszerzi a diszpenzációt. 

Tessék Ítélni Ez a darab. Ki volt a hibás? 
A férj vagy a feleség. Súlyosbítja a problé-
mát, hogy Darvas Lili és Törzs Jenő játsszák 
a két szerepet és mind a ketten olyan 
szimpatikussá teszik a házasfeleket, hogy az 
ember valóban nem tudja, melyiknek adjon 
igazat. 

Darvas Lili drámai és tragikai szerepei 
után fejlődésének ujabb terrenumába jutott. 
Éppen olyan otthonos a vígjáték könnyed 
levegőjében is, mint a mohácsi vész idejé-
nek sötét atmoszférájában. Elragadó színeket 
és hangokat hoz, csak bámulni lehet isteni 
ihlettől áldott szinésztehetségét. 

Törzs Jenőnek nem újság a vígjáték, mégis 
régen volt ennyire elemében, mint A váló-
pörös hölgyben. Elragadó sarmőz, kedves, 
szellemes és természetes minden hangja, 
Olyan tempót adott az előadásnak, amelyre 
büszke lehetne a legkörmönfontabb francia 
bohózat. 

Uray Tivadar eredeti kabinetalakitása az 
előadásnak pompásan sikerült része. Csupa 
kedvesség minden mozdulata ennek a kedves 
színésznek, aki most bebizonyította, milyen 
aranyos humora van. 

Kabos Gyula az ügyvédbojtár szerepében 
ismét élesen karakterizált kabinetalakitást 
nyújtott, ujabb bizonyítékát szolgáltatta an-
nak, hogy a legkiválóbb jellemkomikusok 
sorában kell említeni a nevét. 

Boross Endre joviális, kedves humorral 
formálta meg az öreg barátot. 

Tóth Böske kecsesen és üdén játszotta a 
Mariont. 

T. Forrai Rózsi ellenállhutat'an humora a 
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nem lehet rossz kritikát mondani. Minden 
ruha meglepően eredeti és frappirozó. 

Ma a társaságok külön beszédtémája Dar-
vas Lilinek az a ruhája, amely nyíltszíni 
tapsot kapott az első fölvonásban. S nem-
csak erről a ruháról beszélnek elragadtatás-
sal, hanem Darvas valamennyi toalett-kreá-
ciójáról. 

Darvas Lili föltűnést keltő toalettje, amelyet 
az első fölvonásban visel, könnyű ezüst, lila 
övvel, uszállyal. Csillogás és pompa ez a ra-
gyogó ruhadarab, de amivel leginkább hat 
az a decens finomság, ízlésesség, amelyet 
kevés színpadi toalettnél találnak meg ilyen 
tökéletes mértékben. 

A második felvonásban eredeti ötletü 
repülő-köpenyben jött a színpadra Darvas 
Az egész köpeny fekete lakk és legkisebb 
darabja is hamisítatlan párisi anyag. Darvas 
Lili megjelenését a fekete lakk-köpeny alatt 
levő hófehér posztóruha teszi frappirozóvá. 

A harmadik felvonás számára is maradt 
kiemelkedő ruhaesemény. Tapssal fogadták 
Darvas Lilit : orange-szinü otthoni ruhája 
csodaszép kreáció. Hermelin-gallér emeli ki 
a toalett szépségét. A balkar teljesen mez-
telen, a jobbkar viszont a csuklótól a könyö-
kig ujjas széles hermelin-manzsettával. A 
jobbkar a könyöktől a vállig szabad. 

A premiéren izgatottan lesték a sikert a 

A válóok 
RÉPÁSI, TÖRZS, FORRAI RÓZSI 

Magyar Színház — „A válópörös hölgy" 
Angelo futó 

három felvonás három végjelenetében talált 
összesűrített érvényesülést. 

Egy szobalány szerepben igen kedves 
Faludi Sári, 

A finom, stílusos dekoratív díszleteket 
Básthy István tervezte, az előadás tempós, 
kifogástalan, Ízléses rendezése Vágó Béla 
érdeme. 

A válópörös hölgy pompás ötletes cselek-
ménye, irodalmi feldolgozása, nivós, stílusos 
előadása rendkívüli sikert hoztak elsősorban 
az európai hirnevü szerzőnek éppen ugy, mint 
a színháznak, amelynek meghozta az egyik 
kétségtelenül legnagyobb magyar vígjáték-
aikért . 

* 

Vajda Ernő pompás darabját, a Válópörös 
hölgyet hatalmas tapsviharral fogadta a kö-
zönség: szerzőnek és szereplőknek igazán 
nem mindennapos sikerük volt a Magyar 
Színházban. A darab érdekességéhez nagy-
szerűen hozzásimult minden, a színészek já-
téka, a díszletek, a rendezés, ruhák. Ritka 
lelkesedéssel tapsolták a szerzőt, a szerep-
lőket még a vasfüggöny legördülése után is 
és a premiér lelkes hangulatából bőven ki-
jutott a siker külső tényezőinek is. 

A szigorú kritikusokat megszelídítette Vajda 
Ernő : mulatniok kellett darabja remek ötle-
tein és azzal mentek el, hogy nem írhatnak 
rossz kritikát a Magyar Színház premiérjéről. 
Budapest előkelő asszonyközönsége pedig, 
amely minden bemutató szenzációját a ruhá-
kon keresztül nézi, ugyanazon a véleményen 
volt, hogy a Válópörös hölgy toalettjeiről 

Szerző és rendező 
VAJDA ERNŐ és VÁGÓ BÉLA 

Angelo foto 



„Vége az előadásnak I" 
FORRAI RÓZSI ÉS BOROSS ENDRE 

Magyar Szinház — „A válópörös hölgy" {„Fotoriporterek" felv.) 

szerző, a direktor, de náluk is izgatottabban 
figyelte a közönséget, az első tapsot Dénes, 
a ruhák tervezője és készítője, mellette pedig 
Renner Endre, a Dénes-szalon társfőnöke. 
Felvonás után Beöthy, a vezér, boldogan 
szorította meg Vajda, Darvas Lili kezét és 
gratulációjával Déneséknek sem maradt adós. 
Csatlakozott a vezér a publikum osztatlan 
kritikájához : mindegyik ruha külön siker, 
külön szenzáció. Merészen modern és mégis 
Ízléses, nagyon szép Darvas Lili mindegyik 
toalettje. 

Panaszos vers 
Bajor Gizi — ellen 

Kedves és megható levelet kapott a Szín-
házi Elet Ingolstadt Mozart Mária aláírás-
sal. Arról szól a levél, hogy Bajor Gizi, a 
Nemzeti Szinház művésznője, soha egy pil-
lantást sem vet a karzatra, a tapsokra csak 
a páholyoknak és földszintnek hajtja meg 
magát. Jogos-e a panasz, vagy nem, azt 
nem tudjuk, de azt viszont tudjuk, hogy a 

levélhez mellékelt vers nagyon kedves. Le 
is közöljük itt : 
Szálljon e pár sor hozzád — a színművészet istennőjéhez: 

Ki napfényes álmokat élsz. s eszünkbe gyakorta térsz. 
Tudjuk, hogy Múzsák csókolták ajkad, hisz oly parázsló* 

Mindegyik szó, amit szád thyrusi bibora ejt ! 
0 ugy csodálunk, mert hisz, ha csak a nevedet halljuk. 

Mennyei estéknek szent emléke ködöl le ránk. 
S azt se tudjuk, hogy mind ama szépség tényleg igaz volt : 

S Verona utcáin láttunk, mint szenvedsz te szép. 
S most hallgasd mint nehánv fakó poéta reszketve kérlel : 

Hogyha a függöny lehullt s kijösz a lámpák elé. 
Mond mért vagy oly büszke, hogy csak a páholyra s föld— 

[szintre nézel ? 
S mosolyod mért nem száll mond a karzat felé ? 

Igaz fakók vagyunk és busák, kik a jövő zenéjét irjuk 
S ó jaj ! koldusok is . . . S pénzünk csak karzatra fut. 

Mert nem vagyunkseftesek s igy a partért nem birjuk fizetni 
S igy nekünk szemsugarad fényéből semmise jut 1 

Hallgasd meg szózatunk, és kérünk, hogy könyörülj rajtunk 
Körúti sekszpireken, s grande Cafék vándorain. 

Mert. hogy meghallgatod a kérésünk biztosan tudjuk 
S még égni fog ajkunk szemed tikkadt csókjaitól ! 

Ne vess meg esdek, hogy ily merész egy züllött körúti 
[Sekszpir 

S esdeni merészel, hogy pillants föl egyszer fölénk. 
A Nemzeti Szinház karzalának költő habitüéi ne-

vében maradok tisztelettel föntiek közlését kérve 
INGOLSTADT MOZART MÁRIA 

* 

Biztos, hogy e vers után pukkedlit vág 
Bajor Gizi a karzat felé. Minden este. Mert 
a Nemzeti karzatának költő habitüéi minden 
este ott ülnek fenn, az úristen közelében. 
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Góth Sándor , Varsányi Irén 
C S 

rendező [főszereplő 

nyilatkoznak a Sirokkóról 
Herczeg Ferencnek minden darabja sok 

gondot szokott adni a színháznak, ahol elő-
adják, nemcsak azért, mert maga a színház 
is a megszokottnál nagyobb iigyelmet fordit 
egy Herczeg Ferenc premiérre, hanem azért 
is, mert az illusztris szerzőnek alig van olyan 
színdarabja, amely valamely különleges ren-
dezői vagy színészi problémát ne tartalmazna. 

Ha csak a legutóbbiakra gondolunk, ame-
lyek a tavalyi szezon folyamán kerültek szinre. 
röktön szembeötlik, hogy ezekkel bizony ala-
pos dolga lehetett a rendezőnek. 

Legújabb vígjátéka, a Sirokkó a jövő héten 
kerül szinre a Vígszínházban azon a szín-
padon és azokkal a főszereplőkkel, ahol és 
akikkel Herczeg Ferenc legnagyobb sikereit 
aratta. Ez a darab is súlyos és érdemes ren-
dezői feladatokat tartalmaz, amelyekről maga 
a szerző is megemlékezett, amikor darabjáról 
kérdést intéztünk hozzá. 

A Sirokkó rendezője, Góth Sándor hetek 
óta tartó fáradhatatlan munkával készíti elő 
az irodalmi szempontból oly kiváló értékű 
premiért, amely a közönség legintenzívebb 
előzetes érdeklődését is méltán keltette fel. 

A próbák — már most — jóval a főpróba 
előtt, teljes szereptudással folynak, alig akad 
dolga a súgónak. A második, felvonás után 
a nézőtéren interjuvoltuk meg Góth Sándort, 
a Sirokkó rendezéséről. 

— Herczeg Ferenc uj darabjának 
rendezése — mondotta Góth Sándor 
lelkesen és elragadtatással — a leg-
gyönyörűbb és legtökéletesebb ren-
dezői feladat, amit vérbeli rendező 
kívánhat. A darab modern miliőben 
történik, alig van pár Szereplője ; 
mindössze heten játsszák végig, két 
nő és öt férfi, és mégis szinte dúsla-
lakodhatom a legbrilliánsabb rende-
zői feladatokban. A darab cselekmé-
nyét a szerző állandóan a vígjáték 
határain belül tartja, még olyankor is, 
amikor egyes jelenetekben a kipatta-
násig feszül a drámai mozgató erő. 
Ezt a szokatlan és csak a legmaga-
sabb irodalmi értékekben, a leg-
felsőbbrendü vígjátékban fellelhető 
shlust szinészileg, illetve az előadás 
összhatásában visszaadni érdekes és 
érdemes feladat. Ezen kivül a rende-
zés technikai érteimezéséden is sok 
problémát adott Herczeg Ferenc víg-
játéka, de ezek csak a rendelkező 

próbáig maradtak problémák. Szinte 
nem is illő Herczeg Ferenccel szem-
ben, hogy ezt mondjam — de igy 
van — nagyon régen foglalkoztam 
darabbal, ennyi szeretettel és ambí-
cióval ugy is, mint rendező és ugy 
is, mint színész, annál is inkább, 
mert Herczeg Ferenc színdarabját ren-
dezni is játszani is nemcsak szeren-
csémnek tartom, de megtisztelőnek is. 
A Sirokkó női főszereplője Varsányi Irén, 

művész pályájának sok legérlékesebb szere-
pet Herczeg Ferenc premiéreken játszotta el. 

A kék róka Cecilje, az Aranyborjú csodá-
latos tökéletességű színészi alakítása után 
most ismét olyan szerephez jutott, amely-
ben kimeríthetetlen színészi kíncseskamará-
jának ujabbb értékeit tárhatja fel. 
• A kulisszák mögött, jellenését várta, csak 

pár szót válthatunk véle szerepéről. 
— Ne a szó sablonos értelmében gon-

dolják, ha azt mondom, hogy pályám 
egyik legérdekesebb és legizgalmasabb 
szerepét játszom most a Sirokkóban. 
Asszony, színésznő, aki otlhagyja a szín-
padot, hogy a házasságban találjon 
menedéket a művészpálya tövisszurásai 
ellen. Amit keres, nem találja meg, a 
második felvonásban felkavarja a Sirokkó 
lelkének látszólagos csendjét. Nem tart 
sokáig a vihar. Herczeg Ferenc mesteri 
irótolla lecsendesíti a lelkek Sirokkóját 
és a harmadik felvonásra szélcsenddé 
szeliditi. Minden van a szerepben, amit 
színésznő kívánhat és én boldog leszek, 
ha mindent ki fogok hozni, amit a szerep 
tartalmaz. 

Az előadás valamennyi szereplője a Víg-
színház illusztris gárdájának legelső sorából 
való. Hegedűs Gyula, Szerémy Zoltán, Tanay 
Frigyes, Ra.in.ay Gábor és a második fő női 
szerepben Gaál Franciska, mindnyájan egy-
forma szeretettel, lelkesedéssel nyilatkoznak 
szerepeikről és a darabról. Minden szerep 
nagyszerű művészi feladat, amelyet nagy-
szerű művészek oldanak meg. 

Számtan szitiüskolák részére 
Egy szinésziikoldbin hallottam 
Ezt a nemét a kivonásnak : 
Ha húszezerből tízezret levonnak, 
Uj előleget kell kérni másnap. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Ellák 
Bemutató a Nemzeti Színházban 

A magyar történelmi tra-
gédia utján nevezetes ál-
lomás Harsányi Kálmán 
„Ellák"-jának megjelenése 
s szinte fájdalmasan kell 
itt elsősorban azt felemle-
getnünk, hogy ez a min-
den izében értékes és 
nagyjelentőségű darab, 
több mint tiz esztendeje 
porladt az ismeretlenség 
homályában, mig most 
a Nemzeti Szinház uj re-
gimeje egyéb nagy fela-
datai közé számította, hogy 
színpadi életet adjon e 
sokszorosan nagyértékü 
könyvnek. E tiz esztendő, 
melyet színházi irodák és 
otthoni könyvesszekrények a z 

HARSAN 71 KÁLMÁN 
Ellák szerzője „Fotoiiporteiek" felv. 

mélyén pihent Harsányi 
tragikus munkája,két szem-
pontból jelentett súlyos 
veszteséget. Az egyik 
szempont az, hogy minden 
tényezőjében uj állomást 
jelentvén a magyar törté-
nelmi szomorújáték fejlő-
désében — ezt a fejlődést 
ez elveszett decenniummal 
megakasztotta. A másik 
pedig az, hogy Harsányi 
Kálmán, aki nyilván a 
legegészségesebb erejű a 
magyar költők közölt, el-
kedvetlenedve és belefá-
radva tiz esztendő töltölt 
meddő várakozással s en-
nek a színpadi első szü-
löttjének megjelenését vár-

KÜRTI JÓZSEF és FEHÉR GYULA 
Nemzeti Szinház — Ellák 

Angelo foto 
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dömséggel fogadja a nagy tragédia maga« 
kísérleteit s egy közepes vigjálékot mindig 
többre becsül és több érdeklődéssel fogad, 
tiz kitűnő tragédiánál. Az „Ellák" bemutatója 
erősen rácáfolt erre, mert megmutatta, hangos 
lelkesedésben s felvonáskö zökön át tartó 
tapsokban mutatta meg, hogv megértés és 
lelkesedés füti a legmagasabb rendű költci 
művek íróit is, de csak akkor, ha igazi reme-
kekről s nem gyenge kísérletekről van szó, 
A kritika és a közönség régen volt olyan 
egyetértő, mint e tragédiával szemben, melyet 
mindenfelől egyforma nagy szeretet és lelke-
sedés fogadott. Mindenki megérezte, hogy itt 
nagy nemzeti ajándékról van szó, olyan aján-
dékról, melyet kivételesen nem a nemzet 
adott, hanem egy költői sziv bőkezüségétőL 
kapóit. Olyan kevés igazi nagy magyar tragé-
diánk van, s éz az eggyel való gyarapodás 
éppen ezért szinte felbecsülhetetlen nyeresé-
get jelent. 

A magyar tragédia utján nem egyszer lá-

ABON'yi GÉZA 
Nemzet i Szinház — Ellák 

„Fotorrpcrterek" ielv 

ván, lemondott arról, hogy uj értékekkel 
gyarapítsa müvei sorát. Ha az „Ellák" tiz egy-
néhány esztendővel ezelőtt kerül szinre, az 
első siker lendülete bizonyára uj és uj szí-
neket váltott volna ki a költőből, s tiz el-
veszett esztendő helyett, tiz dustermésü esz-
tendő alatt, talán a nagy magyar tragédia-
irók sora teljesedett volna ennek az izig-
vérig magyar költőnek nevével. Reméljük 
azonban, hogy Harsányit a hiábavaló tiz 
esztendő nem őrölte meg, mostani diadala 
kárpótolja több évi szenvedéssel teli várakozá-
sát s most friss kedvvel és odaadással kárpótolja 
magát s bennünket az elveszett időért. Har-
sányinak minden oka és joga megvolna erre 
sőt több : kötelessége is. Mert ilyen költő 
számára kötelesség, hogy az első nagy telje-
sítmény ne legyen befejezés is. 

A magyar közönség ezzel a bemutatóval 
kapcsolatban rácáfolt árra a színházi körök-
ben olyan sokat hangoztatolt balhiedelemre, 
hogy a magyar publikum közömbös nemtörö-

N. TASNÁDy ILONA 
N e m z e t i Szinház — Ellák 

„Fotoiiporterek* / e V . 
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PETHESIMRE 
Nemzeti Színház — Ellák „Fotoiipoiterek" felv. 

serege. Ennek a világhatalomnak azonban 
éra van, melyet ő nem lát, nem akar meg-
látni. A nagy áradatban, mely körül özönli 
Attilát, a hunság kicsiny és tiszta patakja 
jelentéktelenné, beleolvadottá, pusztulóvá lesz. 
Ez a fájdalom szólal meg Ellákban, a hunság 
istenadta erejének tiszta reprezentánsában, 
akinek magas hite az, hogy Attila hatalma 
megrenditően nagy, de emberi alkotás, mely 
elpusztul Attilával együtt, de a hun nemzet 
isteni alkotás, melynek e pusztuláson át is 
meg kell maradnia. 

Ez a gondolat vezeti összeütközésre Attilá-
val szemben Ellákot s ez az ellentét először 
akkor robban ki, mikor Attila nászünnepét 
üli uj hitvesével, Hildegunddal, a legyőzött 
burgundi királyleánnyal, aki pedig szive min-
den hajlandóságával szereti Ellákot. Ellák 
Hildegund elvesztésébe lázadozás nélkül bele-
törődve, mert gyötrőbb seb égeti, a hunok sor-
sának nagy fájdalma, melyet nyíltan szemébe 
mond Attilának. Hiába izgatja Attilát Ellák 
ellen két másik fia, Denquido és Írnák. Attila 
becsüli Ellák szókimondását s mikor táltosai 

tunk kísérteteket, amelyek a hun-magyar 
mondakör leghatalmasabb figurájában Attilá-
ban keresték azt az alakot, amely világok ural-
kodó nagyságával legalkalmasabb témája le-
het az eljövendő nagy szomorujátéknak. 

Sok érdekes megoldást is láttunk, de befe-
jezett és végleges egészet egyik sem adott. 
Harsányi Kálmán témájáért szintén a hun 
mondák világéba kalandozott el, de hőséül 
nem Attilát választotta, hanem annak fiát 
Ellákot, aki az ő igazi költői fantáziájában 
még hatalmasabb és tragikusabb figurává 
magasztosul, mint az isten ostora. Ellák figu-
rája Harsányinál egy nagy nemzeti gondolat-
ban fogant meg — ő az ellenlábasa hatal-
mas atyjának, aki kétségbeesett erővel védi 
a maga igazét, a hunsóg igazát Attila világ-
uralmi törekvéseivel szemben. Attila a leg-
nagyobb hatalom és a legnagyobb szervező 
erő, mely a kisszámú hunok és a maga ere-
jével meghódítja egész Európát, baráti és 
hűbéri alázatossággal veszi körül a királyok 

KÖRNyEI PAULA 
Nemzeti Színház — Ellák 

,Fotoripniterek" felv. 
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korai halélát jósolják meg, megparancsolja, 
hogy Ellák, aki utódja a trónon, mindig a 
közelében legyen, mert azt akarja, hogy kö-
zelről lássa és megismerje az uralkodás dol-
gait és megértse azt a hatalmas gondolatot, 
melyet az ő uralma képvisel. Politikai okos-
ságával azonban egyben intézkedik, [hogy 
az Ellákhoz hű hun dandárok különböző 
harctereken oszoljanak szét. Réka, Attila első 
hitvese, az asszonyi méltóságában olyan 
sokszor megbántott királyné figyelmezteti erre 
Ellákot s bosszúra és leszámolásra ingerli. 
Ellákot csak egy gondolat vezérli s ezzel az 
indulattal jelenik meg atyjának nászszobájában, 
de Attila félreérti szándékát s apa és fiu 
kivont karddal állnak szemben egymással. 
Ámde Attilát nem ő öli meg, hanem Hilde-
gund, az uj királyné, aki már azzal a szán-
dékkal jött el Attilához, hogy családja kiir-
tásáért és Ellák elvesztéséért bosszút áll. 
Hivei mind cserbenhagyták e tervével, de 
most, hogy kedvezőnek látja az alkalmat. 

MIHÁLYFI BÉLA 
Nemzeti Színház — „Ellák" 

.Fotóriporterek" (elv 

GYENBS LÁSZLÓ 
Nemzeti Színház — „Ellák" 

„Fotoriporterek" felv. 

mig Attila fiával áll szemben, hátulról ledöfi. 
Nem Ellák kardja sújtja le, de Ellák akarata, 
s ez a fiu sorsában egyet jelent azzal, mintha 
ő lenne apja gyikosa. Vádló öccsei előtt ma-
gára vállalja e gyilkosságot és hangosan hir-
deti a maga igazát, de egy világ támad fel 
ellene s mig erejét az apagyilkosság lelkifur-
dalása bénitja meg, legkedvesebb öccsének,-
Csabának kezétől esik el. De még akkor sem 
adja fel a harcot, hanem uj elhatározás fogan 
meg benne, haldokolva lovára kötözteti magát 
s indul vissza népével az őshazába, ahol e 
maroknyi csapatot nem fenyegeti az a ve-
szedelem, hogy elnyeli a népek tengere. 

Hatalmas elgondolásu tragikus sors az 
Ellák sorsa — s Harsányi Kálmán egészen 
kivételes erővel tudta megformálni. Mert Har-
sányi darabjának legfőbb értéke a hatalmas 
drámai erő, mely minden figurájában, minden 
gondolatában és indulatában és minden egyes 
mondatában megszólal. A tragédia mindig 
monumentális és hatalmas s éppen ezért 
legfőbb tényezője az erő. Ezt pedig Harsánvi 



18 S Z Í N H Á Z I Él .ET 

Kálmán teljes mértékben ad. A másik nagy 
értéke : a nyelve. Tiszta, uj és mégis régies 
zamatu. Szines és gazdag magyar nyelvet 
ad, amelyet sohasem tör kerékbe verssorok 
kedvéért, sőt minden poéma sor szinte egybe-
kapcsolódik e dialektika elragadó szépségé-
vel. Ezek hozták meg Haírsányi tragédiájának 
feltétlen nagy sikerét. 

Mindehhez persze hozzájárult a szín-
ház előadása is. Igazi díszelőadás volt, 
melynek ünnepisége nem abból áll, hogy 
előre így hirdetik s nem abból, hogy külö-
nösen diszes közönsége, különösen díszesen 
és ünnepiesen öltözködik fel. Ez alkalommal 
díszelőadás volt fent a színpadon, igazi ün-
nepe a magyar drámának és a magyar szín-
játéknak. És ebben első hely Odryt illeti 
meg, aki címszereplő volt és rendező volt 
egy személyben. Nehéz volna eldönteni, 
hogy melyik minőségében végzett értékesebb 
munkát, azzal a virtuozitással-e, mellyel 
összefogta és megérttette ennek a [darabnak 

MIHÁLYFi KÁROLY 
Nemzeti Színház — „Ellák" 

a Fotoriporter ek" felv. 

minden mélységét és szépségét, hogy szí-
nekben pompázó gyönyörű képekben való-
sítsa meg, vagy pedig, hogy Ellák figurájában 
igazi nagy művészi élvezést adott, mely szinte 
felejthetetlenül vésődik bele mindenki lel-
kébe, aki fogékony az igazi nagy színészi 
alkotások iránt. 

Az előadás meglepetése N. Tasnády Ilona 
volt, aki ma már ugy számit, mint a színház 
uj csillaga, mely az idei szezonban bontako-
zott ki. Âm a meglepetés itt az volt, hogy egy 
sereg finom és csendes lény alak és asszony-
figura után, most Hildegund nngy drámai figu-
rája jutott neki s kiderült, hogy ugyanannyi 
nagy hév, lendület és erő van benne, min' 
amennyi finom és csendes érzelmessége! 
láttunk benne egyéb alakításaiban. Az igazi 
nagy színésznők mindig ugy skáláznak s N. 
Tasnády Ilona most bebizonyította, sogy mi-
lyen nagy skálája van. 

Az előadás ünnepiségének egyik legfőbb 
tényezője Jászai Mari, aki a megbántott Réka 
királynővel művészetének olyan csodás teljes-
ségét adta, mint leghíresebb szerepében, a Gert-
rudis királynőben, vagy az angol Erzsébetben. 

Kürti József fantáziájának gazdagságáról 
tett bizonyságot. Egyik legérdekesebb és leg-
nagyobb sikerű alakítása egy másik Attila 
volt s most ugyanazt az alakot más néző-
pontból uj színnel és uj jellegzetességgel fel-
ruházva mély hatással állította elénk. 

Egy szenvedő és áhítatosan szerető kisleány 
jutott Környey Paulának, aki kedves volt, finom 
ée megható. Épp olyan meleg, mint Abonyi 
fiatal és szenvedélyes Csabája s mind a töb-
biek, akiknek nagy sorából csak neveket lehet 
feljegyezni. Elsősorban Gáfét, Fehér Gyuláét, 
Mihályfi Károlyét, Nagy Adorjánét, Vándoryét, 
a hölgyek közül pedig Gömöry Vilmát, Kál-
mán Máriát, Kelemen Máriát és Rozsos Gizát. 

Bátor vállalkozás volt a Nemzeti Színház-
nak ez a bemutatója s ennek a bátorságnak 
s az odaadó művészi munkáknak legszebb 
jutalma az a siker, melyet „Ellák" aratott. 

Ellák 
Gólhné és a kis Gombaszögi 
Már rég tisztában vannak vele, 
Hogy nem most volt Pesten az Elláknak 
Első számottevő nagy sikere. 

KÁLMÁN JENŐ 
( 



PETRÁSS SÁRI és KERTÉSZ DEZSŐ 
Fővárosi Operett Színház — »Marinka, a táncosnő" Angela foto 



20 SZÍNHÁZI Él .ET 

Irta : Szomaházy István 

Valamikor — a Nagy Imre fénykorában — 
ő volt a divatos iró, akinek kedvéért Buda-
pest asszonyai és leányai zsúfolásig megtöl-
tötték a Petőfi-társaság felolvasó termét. 
Zengzetes hangja, daliás megjelenése, egyéni 
kedvessége, szeméből és szavaiból kiáradó 
optimizmusa a nyolcvanas évek ideális férfi-
tipusát képviselték, azét a tipusét, melyet az 
irodalomban Jókai regényhősei tariottak fenn 
a jövendők számára. A szerzők, akiket 
lámpalázzal, érdes hanggal, rossz termettel 
vert meg a végzet, leg-
szívesebben ő rá bízták 
műveik felolvasását, mert 
az ő dallamos deklamá-
lása azokat a költemé' 
uyeket is szépekké tette, 
melyek papíron nem ér-
dekelték volna az ol-
vasót. Ha Váradi Antal 
sugár termete — amely-
hez az olasz Karbonári 
köpönyeg illett volna leg-
jobban — a zöldteritős 
asztal előtt megjelent, 
tapsvihar zúgott végig a 
padsorok közt, melyek 
édes lánysereggel teltek 
meg a napsugaras va-
sárnap-délelőttökön. 

A negyven év előtti 
korszakban, mikor Jókai 
egy uj regénye esemény-
számba ment, mikor 
Szana Tamás csöndes 
léptekkel ballagott a 
Bástya-utca felé, mikor 
Reviczky Gyula, arcán 
a halál jegyével, gond-
talanul billiárdozott a 
kávéház oszlopai közt, VARADI ANTAL 
mikor Mikszáth még si-
kertelenül viaskodott a makacs népszerű-
ségért, mikor az ismeretlen irók még re-
ménytelenül álmadoztak arról, hogy elbe-
szélésük vagy „rajz"-uk — így hivták az 
akkor divatos műfajt — a Koszoru-ban 
megjelenjék, Váradi Antal nevét már min-
denütt megbecsülték, ahol az irodalomról szó 
esett. Agilis, buzgó, szeretetreméltó és sok-
oldalú férfiú volt, akit a színházak közön-
sége, az ifjú szinészgeneráció, a társadalmi 
élet szereplői egyképpen szerettek. Ő volt 
lelke a régi irók klubjainak, ahova Lévay 
József és Dobsa Lajos is ellátogattak, ha 
falusi magányukból a fővárosba felrándultak. 
Drámái eseményei voltak a Nemzeti Szinház 
téli szezonjainak, regényeit szívesen vállalták a 
kiadók, s kortársai, mint embert, őt tartották 

a kedves Komócsy-korszak sarmőrjének. 
Diákjait, akiket a reáliskolában tanított, a 
színészeket, akikhez szivével, pedagógus ko-
ráhan legközelebb állott, irótársait, akiket 
boldogan segített át a kezdet nehézségein, a 
pesti szép asszonyokat és a savanyukedvü 
férfiakat egyaránt elbájolta egyéniségének 
szeretetreméltóságával, minden cselekedeté-
ben megnyilvánuló jóakaratával, kicsit régi-
módias, de mindig friss humorával, mely a 
táblabírák és a vándorszínészek levegőjét 
hozta ide, a vidéktől mindinkább eltávolodó 
Budapestre. 

A lexikonból azt olvasom, hogy már közel 
jár a hetvenedik évéhez : aki beszélni hal-
lotta, nem iaen hitte ötvennek sem, bér testi 
alakján már kissé látszottak a görnyedtség 

nyomai. Lobogó életked-
vet és elpusztithatatlan-
nak látszó mentalitást 
vitt magával sírjába ; 
ama ritka kivételek közé 
tartozott, akiket fantá-
ziánkban sohasem tu-
dunk összekapcsolni a 
halál gondolatával. Előt-
tünk, akik virágkorában 
és vidám öregségében 
ismertük őt, elképzelhe-
tetlennek látszik, hogy 
Váradi Antal fekete sza-
lonkabátban, összekul-
csolt kézzel, mindörökre 
mozdulatlanul feküdjék 
a tavaszi zsendülésének 
induló föld alatt. 

Mióta a szinészisko-
lát otthagyta — istenem, 
van-e szinész Magyar-
országon, aki őt valami-
kor nem szólította tanár 
urnák ? — az irodalom-
nak is jóformán bucsut 
mondott : inkább csak 
visszaemlékezéseinek élt, 
melyek élete alkonyán a 
leáldozó nap fényével 
árasztották el fiatalságát 

és férfikorát. A régi szinész- és iróvilágnak 
megbecsülhetetlen dokumentumai maradnak 
a könyvek és Írások, melyekben emlékeit a 
mai nemzedék előtt felújította. 

Melankolikus gondolat : egyedül maradni 
egy régi generációból, melynek világfelfogá-
sát ugy összekavarták az utána következő 
időkig, mint a sivatag homokját, de az Iska-
rióth Íróján élete utolsó éveiben sem látott 
a melankólia nyoma. Selyem házisipkája alól 
épp oly megértőleg mosolygott az uj embe-
rekre, mint dus fürtökkel azokra a régiekre, 
akik együtt jártak vele a Parnasszuson. (Az 
ő idejében még igy mondták.) Most megtért 
közéjük és talán tovább álmodik az irodalom 
és színészet hőskoráról, melynek szereplője, 
harcosa és krónikása volt. 
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Fekete , Halmy Vera, Alapi Nándor, Petrik József a rendező, Déry Teri, Domonkos, Déry Gizi 
Székesfehérvári Siinhéz : „fieer Gynt" Székely felv.) 

Peer Gynt Székesfehérvárott 
Kedves hölgyem, kérlek szívesen, tudod 

hol találkoztam legutóbb a szegény Gynttel ? 
Székesfehérvárott. Kegyességed, ki a pesti 
zsöllye bársonyéban lib-
bented meg keszkenőd, 
hogy kis hivességet 
hajts kipirult arcádra, 
képzeld, hogy a székes-
fehérvári színházban 
télikabátban, plédekbe 
burkolódzva ültek a 
hölgyek és urak, este 
hét órától éjfélig és 
gyönyörködtek az ib-
seni rímekben. És a 
színpadon egy lelkes, 
merész direktor-színész. 
Alapi Nándor, arccal 
borult a dermesztően 
hideg deszkákra és ar-
ról álmodott, hogy a 
sivatag forró homok-
jában csókolja Anitra 
lábnyomait. Nagyon 
meg vagyok hatva kér-
lek ettől a direktortól, 
ettől a hősiességtől, et-
től a társulattól és elő-
adástól. Azon tul, hogy 
kedves fiatal színésznők áttetsző fátyolokban 
és az urak vékony kabátkákban birkóztak a 
hideggel, fölgyúlva az isteni dráma hangján, 

szinte átfütve és megittasulva olyan előadás' 
produkáltak, hony nagyon őszintén kell ke-
iet szorítani mindannyiukkal külön-külön és 

szépen meg kell kö-
szönni nekik, hogy egy 
vidéki városban, fűtet-
len színházban Ibsent 
játszanak négy egymást 
követő estén keresz-
tül. És bókot illik mon-
dani a székesfehérvári 
közönségnek, mely 
négy estén keresztül 
meg töltötte a színhá-
zat a Peer Gyntre. 

Kedves hölgyem, kér-
lek szívesen, tudod mi-
lyen egy rendes dolog 
ez ? Könnyet csal az 
ember szemébe és csak 
nagyon meghatva tu-
dok neked pár szót 
mondani a vidéki di-
rektorról, Alapi Nándor 
úrról, aki Ibsent ját-
szik Székesfehérvárott, 
számottevő művészi 
talentummal. Pár ilyen-
re lenne szükség, pár 

ilyen apostolra a szegény országban, hogy 
bízni tudjunk a jövőben. 

Én most itt e pár sorral feltűzöm Alapi 

ALAHI NANDUK 
(Peer Gynt) 
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ur mellére a színészet nagyarany vitézségi 
érmét. 

De vitézségi érmet érdemel a Peer Gynt 
minden szereplője. Elsősorban is a rendező 
Petrik József, aki nagyon intelligensen, elmé-
lyedéssel rendezte a drámai költeményt. Aztán 
egy fiatal szőke hölgy, Halmy Vera, akit 
pesti színpadra predesztinál a talentuma, 
Déry Gizi, aki megrázó Aase volt, a nagyon 
kedves és tehetséges Déry Teri, Miklósy 
Julia, a széptáncu Anitra, Rónay Viktor, akit 
rövidesen pesti színházban látunk majd vi-
szont és a többiek mind : Domokos, Török 
Béla, Szillichné, Hegedűs. Déry Béla, Deák, 
Buday Károly, Zágon István, Katona Klára, 
Herczeg Ilonka, Fekete Jenő, Kelemen, An-
gyal, Magyaródy Herczeg Kató, Baán Lili, 
Sándory, R. Nádosy, Vik Irénke, mind érde-
mes a vitézségi éremre, ki aranyra, ki ezüstre, 
ki bronzra és rászolgált a kitüntetésre 
Schwartzkopf Artúr karmester, mert nagyon 
intelligensen dirigálta Grieg muzsikáját. 

Előadás után a Magyar Korona szálloda 
kávéházában volt szerencsém együtt vacso-
rázni a társulattal. így civilben is mind ked-
ves és megható, aranyosak a hölgyek és az 
urak, csupa jót mondott mindegyik a másik-
ról. Különösen a primadonnát. Révész Ilon-
kát dicsérték, azt mondták róla, hogy ő az 
operettelőadások le lke, s itt kitudódott Sol-
vejgről, Halmy Vera kisasszonyról, hogy 
amikor nem játszik Ibsent, akkor ő a kolo-
ratur énekesnő. Arányi Manciről, a táncos 

DÉR7 GIZI és ALAPI 
(Aase) (Gynt) 

Székesfehérvári Színház : „Peer Gynt" 
Szőke/r felv. 

A NATURALISTA FESTŐ. Herman 
Lipót, a kiváió festő, legutóbbi kiállí-
tásán tájképeivel és erdőrészleteivel 
keltett nagy feltűnést. Művészkörök-
ben is sokat beszéltek a mester nagy 
sikeréről. Egy ilyen diskurzusnál 
Pólya Tibor igy szólt : 
— Ugyan kérlek, ne nevettessétek ki 

magatokat I Herman tud erdőt festeni ? Azt se 
tudja , hogy néz ki egy erdő I 

Általános csodálkozás Pólya rendületlenül folytatta: 
— De ha mondom, hogy Herman sohse látott er-

dőt. A napokban az Andrássy-ut kellős közepén így 
szólt hozzám : „Mi az, erdőben vagyunk?!" 

HALMY VERA és ALAPI 
(Solvejg) (Gynt) 

Székesfehérvári Szinház : „Peer Gynt" 
Székely felv. 

szubrettről meséllek még sok jót és Vághy 
Panniről, a drámai hősnőről, Déry Giziről, 
Déry Teriről, Baán Liliről, Dobó Katóról, 
Miklóssy Iluskáról, Orlay Valériáról. Az urak 
közül Angyal Istvánról, Deák Ferencről, Do-
mokos Ferencről, Magyaródy Jánosról, 
Nádassy Istvánról, Sándory Kálmánról, Zágon 
Istvánról, különösen sok jót a két táncos-
komikusról, Török Béláról és Fekete Jenőről, 
aztán Szillich Miklós és Schwartzkopf kar-
mesterről, Rónay Viktor titkárról és rendező-
ről. Elmondták, hogy eddig a Nórát, A vad-
kacsát, Cyranót, Sasfiókot, Regényeseket, 
A samariai asszonyt, Hamletet, A szentiván-
éji álmot, Rómeót, Az ember tragédiáját, 
Tartuffet és A fösvényt jálszották Fehérvérott 
egész csomó operetten kivül. 

Hát nem érdemes ennek a társulatnak 
minden tagja a vitézségi éremre? Ugy e kér-
lek szívesen, hogy érdemes. 

Lukács Gyula 
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A székesfehérvári társulat 
I. Alapi Nándor igazgató, 2. Alapi Néndorné, 3. Vaághy Panni, 4. R. Nariosy István, 5. Rónay Viktor, 

6. Domonkos Ferenc , 7. Arányi Manci, 8 . Dobó Kató, 9. Baán Lili, 10. Török Béla, 
11, Fekete Jenő, 12. Srhwartzkopf Artúr karmester , T5. Mik'áSsy .1 , 11 Déri Teri. 
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Szemere Árpád 
Irta : DALNOKI VIKTOR 

Szemere Árpád 25 éves művészi jubi-
leumánál működésének első 10 évet 
bát ran hadi éveknek lehet venni és 
ilyenképen február 28-án tu la jdonképen 
35 éves jubileumot ünnepelt . Huszonöt 
évvel ezelőtt Takáts Mihály és Beck 
Vilmos uralták a szó legszorosabb értel-
mében a bariton szakmát . Ugy ráültek 
a szerepekre, mint Fafner a Ra jna arany-
kincsére. Szemere, mint széphangu, jó-
megjelenésü, szorgalmas fiatal tag, ké-
szenállott a betanult szerepekkel, hogy 
a lka lomadtán egy jóindulatu ná tha vagy 
gyomorrontás esetén beugorhasson egy-
egy nagyobb szerepbe. Ilyenformán ju-
tott Nilakanta szerepéhez Lakmében , 
melyet oly nagy sikerrel énekelt, hogy 
Beck Vilit évekig meg tudta akadályozni , 
hogy még egyszer e lénekelhesse . 

Első szerepe Szemerének is, mint 
évekkel ezelőtt feledhetetlen Taká tsunk-
nak, az „Afrikai nő"-ben volt. Névelővel 
együtt 5 szó . . . Ebből a szerény kez-
detből később a s ikereknek szakada t l an 
láncolata fejlődött. Feltűnést keltett szép 
hangja a Bajazzók Sylviójában, ma jd 
Leroux csavargó jában Takács mellett is 

jelentékeny sikere volt. Itt ütközött ki az 
énekes mellett a kitűnő szinésztalen-
tum is. 

További szerepei Teli Vilmos, Sala-
mon király, Saint Bras, majd u j a b b a n 
A bolond, Wotan , Don Juan , Figaró és 
még számos m á s kiváló a lak í tása jogo-
sulttá teszik azt a pozíciót, amelyet ma 
a magyar zeneművészet terén elfoglal. 
Apropos „magyar" ! Ha valakire mond-
hat juk , hogy izig-vérig magyar művész, 
ugy Szemere Árpád az. Itt ismét Takáls 
Mihállyal kell összehasonl í tanom, aki 
fényes sikerekkel teljes pá lyá ja alatt a 
tioikus magyar művész mintaképe volt. 
Különleges művészetéhez és erős ma-
gyarságához járul még mint ha rmadik 
kiváló karakterisztikus je l lemvonás, esz-
méihez való haj thata t lan ragaszkodása , 
a céljául kitűzött uton való megalkuvás t 
nem ismerő előre h a l a d á s a . 

Hogy ily erős karakterrel megáldott 
színésznek 25 éves művészpá lyá ján nem 
mindig volt rózsákkal telehintett az utja, 
az természetes. De ha a rózsák közt a 
tövisek meg is sebezték néha , a sebek 
begyógyultak és ő haladt tova a maga 
igazi ut ján a közönség és sa j tó elisme-
rése, fe l lebbvalóinak megbecsülése és 
pá lya tá rsa inak szeretetétől körnvezve. 

A növendék Bohémelet 
A Zeneművészeti Főiskola operai növendékeinek vizsgálati előadását március 5 én tartották meg 
Hegedűs Gyula, az intézet tanára rendezésében Puccini Bohémélete került szinre, megle 
pően jó előadásban. Képünk a szereplőket ábrázolja. Alsó sor : Fellner, Nagy Margit, Kőszegi 

Terus, Csóka. Felső sor dr. Bilázs, Tordai, Leopold. Felekí Otofoto 
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& ü u u ^ . « V e ó j u . 

m 
Éppen be akartam fordulni a Korona-

herceg-utcába. Olt feküdt a földön. Föl-
emeltem. Piros cédulka, fekete betűkkel. 
Báli belépőjegy, estére a Vigadóba. Mit 
csináljak vele ? Elmenjek a bálba ? Miért 
ne, még ugy se voltam soha bálon. Bu-
dán élek barlangomban, mint valami 
medve. Ezt a jegyet Isten küldte. Este 
elmegyek a bálba- Délelőtt van néhány 
szabadórám, azalatt megtanulok táncolni. 
Más medvék is tudnak táncolni. Fel-
keresem barátomat, Kovács F. Tivadai 
mestert, ki hasonlatos némely politiku-
sokhoz. A kurzusból él. „Estig szeretnék 
megtanulni táncolni", — mondom. Shim-
myvel kezdjük. Táncmester figyelmeztet, 
hogy erről a táncról két évvel ezelőtt 
megjósoltam, hogy divatja két hónapig se 
'arthat. Táncmester reméli, hogy tán-
colni jobban tudok majd, mint jósolni. 

„A kabátba fordítva bujtani beit?* 
'\Byssz raj/ti) 

Zene. Lépések. Magyarázat. Ez a shimmy 
mai, leegyszerűsített formájában. Jaj, 
milyen lehetett azelőtt ? Zene Egy, kettő. 

három, négy. A shimmynek ezen figu-
rája az úgynevezett háromszög. Tessék 
utánam csinálni. Könnyű mondani. Délig 
tánc. Rövid ebéd. Délután tánc. Este 
hétkor folyékonyan táncolok. Megcsóko. 
lom Kovács tanár urat. Hazarobogás. 
Átöltözés frakkba. Életem első bálja. 
Izgalom. Lámpaláz. Lehet, hogy ez a 
lámpaláz a frakkom zsebében maradt 
még A gazdag lány premiérje óta. Ide-

„ . . . Mes te r ! Rajonyok az Ön dai abjaiért !" 
<Byssz tejzu 

geskedés. lnggombelguruiás. Négykézláb-
keresgélés. Gallér szűk. Jaj. Zöldülés, 
kékülés. végre, a gallér már rendben, 
most a nyakkendő. A kabátba fordítva 
bújtam bele. Jaj, már tizenegy óra. 
Vigadó. Zene. Fricsaj. Ricsaj. Shimmy. 
„Szabad kérem ?" Bátran nekikezdek. 
Jaj. Pardon. A táncosnőm ügyetlenül 
táncol, nem csoda, ha ráléptem a 
lábára. Leköszön. Fáradt. Ha fáradt, 
minek jön bálba ? Más táncosnő. Jaj. 
Pechem van. Ez se tud. Pardon. Mi van 
ezekkel? Egész délután táncoltam Kovács 
mesterrel, egyszer se léptem a lábára. 
Táncosnő leköszön. Fáradt. Ez is ? 
Nem beszéltek ezek össze ? 

Ejnye, de jól táncol ez a nő ; „Szabad 
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kérem". Furcsa. Velem mért nem táncol 
olyan jól? Hol itt a h iba? Parancsol, 
asszonyom ? Ön is fáradt ? A táncos-
nőm ott hagyott, még jó hogy legalább 
neki sem felejtettem el a lábára lépni. 
Egy ur hozzám lép. „Uram, ön minden 
női cipőt tönkretesz" — mondja és üd-
vözöl a budapesti cipészek ipartestülete 
nevében. Rájövök a szörnyű valóságra, 
tudok ugyan táncolni, de csakis Ko-

„ . . . tanulni kezdtem a shimmyt" 
(Byssz rajra) 

vács Tivadar mesterrel. Uj táncosnő 
még egyszer megpróbálom. Jaj, most 
már azt sem tudom, melyik lábammal 
kezdjem. Ott hagyom a táncosnőmet. 
Szórakozottságomban még a lábára lépni 
is elfelejtettem. Szédülök. A terem osz-
lopai shimmyt táncolnak körülöttem. 
Megkapaszkodom az egvik oszlopban. 
Kiderül, hogy nem oszlop, hanem egy 
magányos kövér nő.„Mester" — mondja 
— boldog vagyok, hogy beszélhetek. 
Önnel, rajongok az Ön darabjaiért. Végre 
egy kellemes perc. Ez a nő nem is 
olyan kövér. Sőt. „Legutóbb is — foly-
tatja a bájos hölgy - olyan jól mulat-
tam a Kékszakállú herceg nyolcadik 
felesége cipődarabjánál". Minek enged-
nek be ilyen kövér szörnyeteget a Viga-
dóba ? Rálépek a lábára és otthagyom. 
A folyosón előveszem jegyzeteimet, mi-
ket a táncórán csináltam és tanulni kez-
dem a shimmyt. Félóra múlva már tudom. 
Elméletileg. Vissza a terembe. És most 
már nem hagyom abba, ha minden női 
cipő is tönkremegy. Reggel hétkor dia-
dalmasan távozom. Otthon, fiam órával 

S 
„ . . . most jön h a z a ? ! " 

(Byssz rajza) 

a kezében fogad : most jön haza ? Le-
fekvés. Alvás. Este hétkor felébredés. 
Kiugróm ágyból. Shimmy-gyakorlás. Ki-
tűnően megy. Hol az újság ? Milyen bál 
van ma a Vigadóban ? Akármilyen, én 
ott leszek ! 

Azt hiszem, végleg elvesztem a békés 
munka és nyugodt polgári élet számára. 

A művésznő — kerékpározik 

A Színházi Élet egy olvasója, Schwartz 
László küldte be nekünk ezt a képet inn^n 
a sz mszédból, a Hawaii szigetekről. Hogy 
kerék;:árművésznő, vagy valami táncművész-
nője a molett barna szépség, az nem tudódi-
ki Schwqrtz László leveléből. V u_ont a fényk 
kép hátán a következő versike van : 

„Télen, nyáron kerékpáron 
Szálldos az én barna páront.* 

A kép azt a jelenelet ábrázolja, anin.l a 
művésznő épp szálldos. 
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kis Tökmag í Ennivaló ez a 
Dario Niccodemi az olasz szinműirodalom-

nak jelentős személyisége, aki, mint a komikus 
alaphangú irók általában, akkor is megma-
radnak az éle valószinüségének keretei kö-
zött, ha vígjátékot irnak. A humor alakjaik 
egyéniségének legmélyéről árad és a meglá-
tások görbe tükörszerü torzilásában s nem a 
mesterségesen felépített jelenetek összes pont-
jából fakad. Ez az oka annak, hogy vígjá-
téka nem az a francia sablon, amely a 
szkématikus alakok és helyzetek variálásá-
ban merül ki. Dario Niccodemi Európaszerte 
hires vígjátékát Lakatos László fordításában 
március kilencedikén, pénteken este mutatta 
be a Renaissance Színház. Cime a Tökmag 
s végtelenül kedves jelenetekben játszódik le 
előttünk, hogyan lesz egy kis „tökfílkóból" 
(Ilosvay Rózsi,) — ember. 

Mint a tökmag 
olyan kicsiny, formás, fehér tisztaságában és 
valósággal „ennivaló" az a kislány, aki Tito 
Sacchi (Csortos Gyula) mérnök ur lakáséra 
hazaszállítja a mosásba adott fehérnemüe-
ket. Mikor ez a nevezetes eseménnyé fej-
lődő mindennapi dolog megtörténik Titoról 
mér tudunk annyit, hogy nagyon szegényes 
körülmények között, piszkos kis szállodai 
szobában, züllött miliőben él, vagyis inkább 
nyomorog kedvesével Francával (Dolinay 
Ilona) együtt, aki jobb napokban színésznő 
volt. Eléggé szemére is veti Titonak, hogy 
elvonta a színpadtól, a viharos jelenetek 
napirenden vannak. Nincs pénz, nincs ruha, 
jómód, még ennivaló is alig akad, ma-holnap 
a szállodai szobából is kiteszik őket, Tito 
csak súlyos nehézségek után kap egy-egy kis 
kölcsönt barátjától Buoni Giulio Berninitől 
(Harsányi Rezső). Buoni amellett kedves 
jóságos cimbora, aki maga is jelen van, 
amikor az ismeretlen kis Tökmag belecsöppen 
Titoék életébe. 

Az utca szennyében 
nevelődött s mégse taposta el senki, a kere-
kek is kikerülték. Épen és frissen hozza 
magával az utca levegőjét, rongyos kis kül-
sejéről nyomor, nélkülözés látszik, ugy, hogy 
a pincér ki akarja dobni. S mikor uj barátai 
ezt megakadályozzák a kislány először éle-
tében ébred arra az érzésre, hogy van valakije. 

Halálosan unatkoznak 
nem sokkal a történtek után Buoni és felesége 
Emilia (Molnár Valéria). Azok közül a házas-
társak közül valók, akik külön-külön máshoz 
vonzódnak. Az asszony szerelmes Titoba és 
Tito is vonzódik hozzá. Az unalmas délután 
jó keritő és az ajkak mind közelebb kerül-
nek egymáshoz. A feltétlenül bekövetkező 
csóknak azonban nyakát szegi — a Tökmag, 
aki éppen akkor téved a szobába. Ugyanis 
nemcsak a ^ asszony nem pocsékolja az ide-
jét, mert Buoni is melegebb érzelmeket táp-
lál a kis tökmag iránt. Tökmag nem tudia 
mi az a szerelem ; amit Tito iránt érez, mintha 
lassan kezdene olyan alakot ölteni, de ezzel 
még ő maga sinc3 tisztában. Mindenben tel-
jességgel vele érez reményteljes gondjában. 
Ugyanis Tito évek óta abban a reményben 
él, hogy az afrikai vasutépitkezésnek a ter-
vét rábízzák. Tökmag jószívű, mindenkinek 
javát kívánná, igy neki is, de komolyabban 
még Buoni csókjára sem jön ki a jasszos 
hányavetiségből amit Róma utcáján szedett 
fel. Buoni ugyan ügyes és érzésteli szavakba 
öltözteti vonzalmát a kis tökmag iránt, de a 
gondviselés Tito személyében rövidesen je-
lentkezik és szétválasztja őket. Tito óva inti 
a leányt egy netáni könnyelmű lépéstől, mire 
Tökmag kijelenti, hogy ő tisztán lát mindent 
és nagyon rosszul érzi magát^ebben a fojtott 
hazugságtelt levegőben. 

Végre nyolc év után 
Tito irodájába megérkezik az örvendetes 

hir, hogy a vasutépitkezést tényleg ő kapta 
meg. Ezután mér gyorsan bonyolódik ki az 
igaz érzés a hazugságkáoszból. Tito Francát 
elkergeti, s a kis tökmag, h í nem is öntudatos 
még annyira, hogy határozott szerelmet érezne 
Tito iránt, az ABC'ét kezdi tanulni, hogy el-
tudja olvasni majd azokat a leveleket, ame-
lyeket uj kis |„ ház vezetőjének" fog irni Tito 
„Afrikaországból." 

Makláry, Várnay, Fenyő játszottak még az 
elmondottakon kivül Dario Niccodemi uj pesti 
premiérjén, amely az első sikeres este után 
hatalmas rohammal indul hosszú pályafutásra. 
Az előadást Bárdos Artúr rendezte a díszle-
tek Márkus László tervei szerint készültek. 
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Nagyváradra repült az Aranymadár 

A nagyváradi „Aranymadár" szereplői 
ERÉNYI BÖSKE, GRÓF LÁSZLÓ, PINTÉR BÖSKE, HETÉNYI ELEMÉR, PATTANTYÚS A. 'MANÓ 

Wehz felv. 

Nagyvárad, február 27-ikén 
(A Színházi Élet nagyváradi tudósítójától.) 
A kőrösparti Páris, Ady 

Endre városa . . . De sok 
embernek mennyi becé-
zett emléke fűződik Nagy-
váradhoz ! Kulturközpont, 
megértő, Ízléses és intel-
ligens közönség, kitűnő 
színtársulat, szép szinház 
— ezeket állapithatjuk 
meg Nagyváradról. 

Az az impressziónk, 
mintha a Vígszínházban PARLAGHY LAJOS 

a nagyváradi szinház igazgatója 

ülnénk, amikor a nagyváradi színházban 
nézzük az előadást. 

Parlaghy direktor tár-
sulata működik az intim, 
előkelő színházban és 
megállapíthatjuk, hogy 
olyan munkát végez, amely 
előadásait fővárosi nívóra 
emeli. Csak egy fölvonást 
kell végignézni a nagyvá-
radi színházban bármelyik 
darabból, azonnal kon-
statálhatjuk, hogy kevés 
városban dédelgelik olyan 



őszinte szerelettel a színészeket, mint Nagy-
váradon. Rá is szolgálnak a megbecsülésre, 
mert hasznos és eredményes kulturmunkát 
végeznek amellett, hogy estéről-estére pom-
pásan szórakoztatják a publikumot. 

A társulat lelke Hetényi főrendező, aki 
minden ambícióját, művészi érzékét'csak arra 
fordítja, hogy a nagyváradi színházban kifo-
gástalan előadások legyenek. 

Mindenki tudja : az utóbbi években pangott 
a színházi élet Nagyváradon. Rosszul ment a 
színház, nem volt kedvük az embereknek a 
szórakozáshoz. Parlaghy direktor varázsolta 
újból elevenné Thália hajlékét. Elő kellett 
keresni a lomtárból a táblát : Minden jegy 
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„Mit iátok, mit látok 
Egy csoda babát !" 

ERÉNYI BÖSKE és PATTANTYÚS 
Magyváradi Színház: „Aranymadár" 

Wersz fe'r. 

„Parisban huncut a lány 
De comme il faut" 

ERÉNYI BÖSKE és HETÉNYI 
Nagyváradi Színház: „Aranymadár" 

Weisi felv. 

elkelt — és a pénztároskisasszonynak foko-
zott munkája ellenértékéül fizetésemelést 
kellelt adni. 

Rossz nyelvek azt mondják, könnyű annak 
a direktornak, akinek olyan társulata van, 
mint Parleghynak I Le kell azonban szögezni, 
hogy a jó társulat elsősorban a direktor ér-
deme. aki annyi hozzáértéssel, ügyességgel 
válogatta ö^sze együttesét, mint kevés más 
színigazgató. 

A nagyváradi színházi szezon egyik ese-
ménye Harmath Imre és Zerkovitz Béla 
operettjének, az Aranymadárnak előadása. 
Az Aranymadár diadalmas ívben repült or-
szággá és eljutott Váradra is, ahol boldogan, 
lelkesen fogadták. A reiongott primadonnával, 
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PINTÉR BÖSKE ÉS GRÓF LÁSZLÓ 
Nagyváradi szinház : „Aranymadár" 

Weisz folvt 

Pintér Böskével olyan sikere volt, hogy 
majdnem leszedték a szinpedról. Nevét jól 
ismerik a fővárosban, hiszen nem egy forró 
színházi este fűzi őt Budapesthez. Tehetséges 
szép hangja van : vezet a vidéki primadon-
nák között. 

A váradi diákok kedvence Erényi Böske, 
aki bárkit lefőz, ha táncról van szó. A tem-
peramentumos szubrettprimadonnának csak 
egy hibája van : ugyanolyan, mint a több, 
színésznő, nem vallja be, hány éves. Más 
azonban letagad néhányat éveiből, ő viszont 
hozzátesz. Tizenkilencnek mondja magát, 
pedig csak tizennyolcéves. Parlaghy direktor 
megtiltotta : nem szabad Erényi Böskéről sok 
jót irni, nem szabad fölhívni rá a pesti direk-
torok figyelmét, mert akkor elviszik Váradról. 

1? 

Ha megszavaztatnák a közönséget, kor- és 
nemkülönbség nélkül, majdnem mindenki azt 
mondaná : férfi kedvencem Gróf László. 
Szerepkörét nem lehet olyan könnyen defi-
niálni, mint azt gondolják. Nem naturburr, 
nem bonviván és nem is tánckomikus. Ö egy-
szerűen a váradi színházban — a grófiad. 
Milyen kasszasikert jelent az ő neve, arról 
Pdrlaghy direktor tudna nyilatkozni. 

Grófnak tisztességes konkurrense Pattan 
tyus A. Manó, táncoskomikus, akinek mókáin 
nem győznek esténként eleget kacagni. 

Előre eladott házak mellett ment egy álló 
hétig Nagyváradon az Aranymadár és a 
szinház az egész szezonon át állandóan mű-
során tartja. Az Aranymadár előadásaiból 
jubileum lesz Nagyváradon, akár ki meglássa 

GRÓF LÁSZLÓ, ERÉNYI BÖSKE, HETÉNYI 
Nagyváradi szinház : „Aranymadár" 

Weisz felv. 
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Márciusra kivirágzik a „Májusfa" 
A Nemzeti Színház munkatempója most Colombina - N. Tasnédy Ilona 

már olyan, hogy a magyar színészet történe- Pierrot Abonyi 
tében alig találunk rá példát. S a legjellem- A , .. , , , „ 
zőbb, hogy ezt a nagy iramot akkor futja a Arlecet .no- - Horváth Jenő 
színház, amikor ebben tisztára a művészi Pulcinella — — Kiss Irén 
ambíció és a teljesítőképességének fokozása Pierette --- — — ... — Környei Paula 
sürgeti és nem az a kényszerűség, melyet Szerecsen Vándory 
rosszul sikerült darabok hirtelen elmúlása T . , , , . , , , , . . , ., , 
szokott okozni. A Nemzeti Színház egymás- Laszlo darabjavai egy esten szerepel 
után aratja a nagy sikereket s mégis - bár f , s z !" l a P° n

F
 M o l ' e r ? . . - D a n d ! n ^ ^ " e n e k 

minden lehetősége meg volna a kényelmes- elujitasa. Egy Mohere repríz, mindig nagy 
kedésre - uj és uj értékekkel gyarapítja fontosságú esemeny egy színház es a kozon-
repertoirját. Mult hét péntekjén hozott szer- s ? g e eteben is. Moheré az a klasszikus, 
zőnek és színháznak egyképpen diadalt Har- a k , n e k o r o k k e vf>°. fnssessege, kedvessege. 
sányi Kálmán Ellák cimü tragédiája s egy 'gazsaga es mélységé mindig utat talál a 
héttel utóbb már ismét bemutató és repriz nagyközönség szivehez is. ha eleven es ki-
t e r e p e i a szinlapon. A bemutató ez alka- k l t u n ° eloadasban keni 1 elebe. A Nemze 
lommal egy egyfelvonásos. Sokat lehetne Színház mostani vallalkozasa a szokott 
beszélni arról, hogy a színházak és főleg M o l i e r e ««ekeken tul eppen azért lesz ese-
a Nemzeti Szinház, sok esztendőn át miért m e " y e - m e r * e z , a «Pnz tujajdonkepen egy 
hanyagolták el az egyfelvonásos darabokat, e m

u
b e r neyehez fűződik : Rozsahegy, Kalma-

bizonyos azonban, hogy Hevesi Sándor uj ^ h o z ; Rózsahegyi csudálatosan gazdag öt-
direkciója programmjává tette, hogy uj kultu- letessege, kedvessege es őszinte bensoseges-
rát csinál az egyfelvonásos mostohagyermek- «ege uj szint es uj format tud adni Dandin 
sorsra jutott műfajánál is. Ezt a sort Tóth Györgynek:s bármilyen nagy osok orokebe 
László finom verses játékával, a „Májusfá"- I eP T u ^ j T ' . h ° g y i e l e t e . n e k egY'k l e8' 
val kezdi meg. Tóth László először szerepel nagyobb diadalai en el azzal az alakitassa . 
most a színpadon, eddig mint finomveretü ["flyel e hiusagaban megcsalt, felcsufolt 
versek költője és kitűnő újságíró szerzett jó ketsegbeesett ember vidámság es tragikus 
nevet. Hogy pedig a darabjában az érdekes sajna kozas borotvaélén jaro figuráját elenk 
történetén, szép verseken és az irodalmi és Í M O • L - - , 
színpadi szempontból egyképen hatásos da- n

 A Nemzeti Színház ermeszetesen az uj 
rab kellékén tul olyan érett szinpadismeret Dandinhez uj jatektarsakat keresett, friss, uj 
és színpad hatástitkainak és eszközeinek f r o k e t Hevesi Sándor rendezése^ a nagy 
virtuóz kezelése is megvan, azt mindenki tradíciók tiszteleteben is friss levegővel tölti 
érthetőnek fogja találni, aki tudja róla, hogy m<~g a r e g i stílust A Dandin György a kö-
Tóth Imrének, a Nemzeti Szinház sok esz- vetkező szereposztassal kerül színre: 
tendőn át volt kitűnő direktorának fia. Dandin György Rózsahegyi Kálmán 

A „Méjusfa" drága és kedves szerelmes Angelique T. Mátrai Erzsi 
íöfíénet, amelynek csipkés könnyüségében Sotenville Kürthy György 
azonban jelképesen és megragadóan komoly S o t e n v i l l e n é Vízvári Mariska 
melysegek szólalnak meg. Pierrot a koito sze- _. .. , p , _ 
relmes története ez, aki messze magas csu- Uitandre retheo Attila 
»csokra hívja magával kedvesét, s akit, mikor Claudine D. Ligeti Juliska 
vinné magéval ; — lemarasztal az élet jóléte Lubin Pethes Sándor 
és gazdagsága. Ám magányos tárgvtalansá- C o , j n Bodnár Jenő 
ban is diadalmas a koito, aki egyedül mdul . < , . , . 
a nagy magasságok, az élet igazi hegy- " Nemzeti Színház uj sikere ez a kettős 
•csúcsai felé. es '- Qz uj siker csak újból hozzájárul, 

hogy ma az állam drámai színháza jófor-
A Nemzeti Szinház feladata, hogy e pom- m ó n a legnépszerűbb szinház Budapesten, 

rpás és szines költői játék száméra uj elő-
adást — stilust teremtsen, s akik emlékez-
inek arra, hogy Hevesi Sándor rendező keze, 
annak idején, hogy tudta a ma eleven életében 
.állítani a Comedia del' Arte figuráit, azok szá- YalUTárne muveioatR 
.inára világos hogy e Pierrot történet minden Valutámé ezt kérdte tőlem, 
kétségét kizaróan teljes format kap az o keze- , , _ . . . , ' 
ben, főleg, hogy a szinház legjobb erői áll- Mert Toldl estéJe vala szóban : 
nak sorba vele, hogy sikert hozzanak az ifjú Hol lesz kérem Toldi estéje, 
költőnek, a Nemzeti Színháznak és sajátma- Az Akadémián vagy a Vigadóban? 
íguknak. 

A „Májusfa" szinlapja igy fest: KÁLMÁN JENŐ 
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Nem történt más, 
csak a jobboldalról, átmentem a baloldalra... 

Régóta keringenek a különböző hirek 
Péchy Erzsivel és az Operaházzal kap-
csolatban, de eddig senki sem tudott bi-
zonyosat mondani. Most végre fait ac-
complival lephetjük meg a Színházi Élet 
olvasóit. Péchy Erzsi március tizen-
negyedikén fellép a Magyar Királyi 
Operaházban. 

A Blaha Lujza-Szinhézban természete-
sen nagy a szomorúság, mindenki saj-
nálja a kedves és szép primadonnát, 
viszont velük szemben az Operában öröm-
mel várják Péchyt. 

Egy este a Dé-Dé előadása közben meg-
interjúvoltuk a primadonnát. Mondja el, 
mik az érzései a nagy premiérje előtt. 

Igy nyilatkozott : 
— Nagyon sokat tudnék mesélni, de 

meg kell bocsátaniuk a Színházi Élet 
kedves olvasóinak, ha bevallom, hogy 
kissé elfogult vagyok s igy inkább hall-
gatok. Azt hiszem, ha végiggondolnak 
az én súlyos helyzetemen, meg fogják 
érteni az izgalmamat és elfogultságo-
mat. Végre is, ugye nem tréfa dolog az 
a kis ut, ami a Blaha Lujza-Színház-
tól, vagy kevés különbséggel az An-
drássy-ut egyik oldalától a másikig ve-
zet, ahol a Magy. Kir. Operaház áll. 
Útban igazán nem tesz nagy különbsé-
get, ha valaki elindul Budáról, az An-
drásy-ut melyik oldalát választja a job-
bat vagy a balt. Én eddig mindig a 
„jobbik részt" választottam. Ahol eddig 
felléptem Budapesten a Városi Szinház, 
a Blaha Lujza-Szinház, a Király Szin-
ház és most legújabban megint a Blaha 
Lujza-Szinház még, mind jobbra esett 
az Andrássy-uttól. És most már bevall-
hatom, hogy a vágyam már régen, kora 
gyermekkoromtól kezdve ellentmondott 
a biblia intelmének ; annak, amelyik 
igy szól : „mindig a jobbik részt vá-
laszd !", mert én bizony, ha visszagon-
dolok, mindig ugy érzem, hogy a balt 
szivesebben választottam volna s min-
dig arrafelé, húzott az ambicióm, az 
Opera felé. És most végre teljesül a vá-
gyam. Felléphetek az Operában ! Igaz, 
hogy sokkal nehezebb körülmények kö-
zött indulok neki az első fellépésnek, 
mint reméltem és szerettem volna. De 
hát mit csináljak — a szerződés köt. 
Ez a nehézség főképpen az, hogy ma 
még a Dé-Dében énekelek a Blaha 
Lujza-Szinházban és holnap már az 

egész zeneirodalom egyik legnehezebb 
partitúráját énekelem az Operában. Ez 
egyrészt. Más oldalról viszont a próbák 
is nagy nehézséget okoznak, mert hang-
nak és játéknak egyformán nem mind-
egy az opera komoly és súlyos felada-
tai elé állni délelőtt és ugyanakkor este 
könnyű francia táncos dalokat énekelni. 
Az egész szerepet csak most tanultam 
be, mialatt minden este játszottam. 
Nehéz volt. De hát csak megbirkóztam 
vele. Egyelőre minden nagyon szépen 
megy és reméllem, hogy a szerencse 
nem is fog cserbenhagyni. Az én szere-
pem roppant nagy gyakorlatot, tiszta han-
got, iskolázott taktusérzéket kiván meg. 
Különben a Remete csengettyűje, amely-
ben megkezdem a vendégszereplésemet, 
főképpen az én szerepem legnagyobb 
áriájáról, a csengettyüáriáról hires. Ez 
a partitura legkiemelkedőbb pontja s 
éppen nehézsége miatt hálás feladat. 
Koncerteken is gyakran énekelik és éne-
keltem én is. Nagyon hatásos még zon-
gora kiséret mellett is. Képzelhető milyen 
lesz zenekarral együtt. 

— A Remete csengettyűjét sokéig pihen-
tette az Operaház, mert nem talált meg-
felelő szereplőket. Adja Isten, hogy ne 
csalódjanak a várakozásukban, amit 
hozzám fűznek ! 

— Annál is inkább drukkolok, mert 
a közelmúltban nem volt példa az én 
esetemre, hogy valaki ilyen rohamosan 
ugrott volna át operett-szinpadról az 
operára. Mind a két primadonna, sőt 
a Gárdista óta három, az Operában 
kezdte és onnan jött vendégszerepelni 
az operettszínházakba, Kosáry Emmi is 
operaénekesnő volt, Dömötör Ilona és 
Walter Rózsi ma is az, sőt nem szabad 
megfeledkeznem Nagy Izabelláról sem. 
aki ha zsánerben más is, mint népszinmű-
énekes, közeláll az operett formájához. 

— Velük szemben, én operettszinpa-
don kezdtem és onnan kerülök az 
operaira. Az egész életem és énekesnői 
pályám betöltéséhez jutottam és hogy 
mit tartogat a jövő, azt a premiér fogja 
eldönteni március tizennegyedikén. Hi-
szem és bizom benne, hogy ami csak 
az ambíciómtól és szorgalmamtól függ, 
sikerülni fog ! 
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A „GÁRDISTA." BÉCSI HÖLGYEI 
Papp J. felvétele 

Az operett két vezető szerepe mellett, de 
velük teljesen egyenlő értékkel áll a siker 
szolgálatában a kedves, tehetséges és szép 
Abonyi Marienne, a nagyszerű komiki'S-
táncospár, Tisza Karola és Sziklay József, 
akik pajzán jókedvükkel, mókáikkal, ropogós 
táncaikkal mind a három felvonáson keresz-
tül széles jókedvet sugároznak szét a néző-
'érre. A szerzők gondoskodtak arról, hogy a 
humornak pompás epizodistái is legyenek : 
Mihályffy Julia, Orley Flóra, Gábor Ernő, 
Horthy Sándor, akik szintén igen sok derűs 
percet szereznek a közönségnek. A szinház 
fiataljai : a mindjobban kibontakozó Pártos 
Klári, az ügyes Babocsay Erzsi, a tehetségps 
Bosnyák Jolán nemcsak szépségükkel segitik 
elő az előadás sikerét. Sziklay József, a 
Gárdista rendezője, csodaszép tömegjelene-
teket, hangulatos, szines finálékat varázsolt 
a színpadra, amelyet ifjú Oláh Gábor stílusos 
díszletei díszítenek. A közönség nagv gyö-
nyörűséggel hallgatja a kedves, romantikus 
történeteket és azokat a szebbnél-szebb 
melódiákat, amelyeket Fridi Frigyes karmes-
teri pálcája dirigál végig, Vincze Zsigmond 
művészi invenciókkal bővelkedő parliturájá-
ból. A Gárdista a Városi Színház legszebb 
operettsikerét hozta meg és ez a siker a 
sorozatos előadások alatt egyre szélesebb 
keretek között bontakozik ki. 

Kisfaludy ur népszerűsége 
Kisfaludy Sándor daliás alakja olyan nép-

szerű ma Budapesten, mint amilyen száz 
esztendővel ezelőtt lehetett Bécsben, ahol a 
fiatal magyar gárdis'atiszt fekete szeme gyúj-
totta lángra a kisasszonykák szivét. Ez a 
népszerűség most nem a „Himfy szerelmei"-
ből árad, hanem a Városi Szinház S7inpad-
járól, ahol operettet játszanak Kisfaludy 
Sándorról. A Gárdista szerzői, Kulinyi Ernő 
és Vincze Zsigmond, elevenítették fel Kis-
faludy Sándor szerelmét abban az operett-
jükben, amely immáron három hét óta vonz 
estéről-estére utolsó helyig eladott házakat a 
Városi Szinház nézőterére. 

A sikernek mindig több tényezője van. 
Éppen ugy nem elegendő maga a legpompá-
sabb színdarab sem egymagában a siker 
elérésére, mint ahogy nem elegendő egy-
magában a legkitűnőbb előadás sem. A Vá-
rosi Színházban a Gárdista előadásán sze-
rencsésen találkozik össze ez a kettő és 
hozzájuk csatlakozik a szinház pazar bőkezű-
sége. amellyel a darabot szinre hozta. 

A legkiválóbb operaénekesek : Walter 
Rózsi és Palló Imre viszik a főszerepeket és 
a pariitura énekrészeinek valósággal operai 
értéket ad, éppen ugy, mintahogyan a szí-
nészi feladatokat is biztos kézzel oldják meg. 
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MÁRKUS GÁBOR 
a kiváló teh°1sé£Ü magyar s / inész, aki szá-
mottevő sikerrel játszotta el Berlinben a 

„Tolvaj" fuszerepét . 

vendett és hogy Charlotte Wiehe, a San-
Franciskótól Pétervárig ünnepelt dán 
színésznő, egyetlenegy szerepének, éppen 
„A kéz" cimü némajátékbeli alakitásí-
nak köszönheti óriási sikerét. Opera-
házunk látogatói pedig jól emlékeznek 
Dohnányi Ernő, „Pierette fátyolára" és 
Wormser „Tékozló fiu" cimü némajáté-
kára, melyekben Galafrés Elza ragadta 
el a nézőket. 

Galafrés Elzának most méltó utódja 
akadt Bajor Giziben, a Nemzeti Szinház 
ünnepelt művésznőjében, aki mindazokon 
a tulajdonságokon felül, melyek Doh-
nányi Ernő hírneves művész nő-feleségét 
jellemzik, testének csudálatos hajlékony-
ságával rendelkezik. Minden izmán ural-
kodik, testének minden vonala tragédiát 
játszik. „A tükör"-ben van egy gesztusa : 
az előtte a földön fetrengő Pierrot fejére 
teszi a lábát, kitárja két karját, diadal-
mas mosoly ömlik el a r cán : „Urad 
vagyok I" Ez egyike a legnagyobb pilla-
natoknak, amiket színpadon eddig meg-
éltünk. Nem egy nő diadala egy férfi 
fölött, hanem az egész férfinem letiprása 

Mit látni a Tükörben? 
A Városi Színházban erősen készül-

nek már „A íüfeör"-nek Mohácsi Jenő és 
Siklós Albert zenés némajátékának be-
mutatójára, amely minden valószínűség 
szerint március 17-én tesz. A benfentesek 
azt mondják, hogy „A kéz" óta, amely 
évtizedekig járta be a külföldi színpado-
kat, nem volt még oly erős hatású pan-
tomim, mint a két magyar szerző műve. 
Mai színházi közönségünk a mozi láto-
gatása révén egyenest ránevelődött a 
némajáték műfajónak méltánylására és 
megértésére. A francia, angol és ame-
rikai publikum már sok évtized óta 
fogadta kegyébe a zenés pantomimot, 
tudjuk, hogy Severin francia szinész, a 
legkiválóbb némajátékos, világhírnek ör-

RUB1NYI TIBOR 
A Renaissance Szinház u j tagja 

Knlmonn felvétele 
Rubin vi Tibor a színművészeti akadémia elvégzése 
után a pozsonvi szintársu'at^oz szerződőit. Kér esz-
tendeig- volt Pozsonyban, ma'd két évig- Kassán 
játszott napy sikerrel. Különösen a Hamletben, 
Romeoban, Othelloban, IV. Richárdban, Cyianohan, 
a Szerelem vásárában, a Farkasban, a Hattyúban 
és a Ron áncban volt nagy sikere. Mo-1 Bardos 
Artúr szerelmes színésznek szerzőHtetie a Pena i s -
sancehoz. Biztos, hogy a fővárosban is sikere lesz 

ennek a ta 'entumos fiatal színésznek. 



SZÍNHÁZI É L E T 37 

a nő által : benne él e néma pillanat-
ban, amikor a színésznő ajka csukva 
marad és Bajor Gizi ugy áll ottan, mint 
egy nagy szobrász víziója. Avagy Pierette 
játéka a Harlequin-bábuval : kezében 
élő emberré lesz ez a bábu, vele ölel-
kezik, vele sir, vele nevet, vele borong. 

Ez a bábu lesz Pierrette veszte. Az 
öregedő, féltékeny Pierrot meglesi bűnös 
játékát, mögéje settenkedik, ki akarja 
tépni kezéből a bábut : Harlequin után 
érzett vágyainak szimbólumát. Pierrette 
nem engedi ki a játékszert. Pierrot keze 
a torkára téved, a csillogó tükör előtt 
Pierrettel megfojtja. Bajor Gizi ebben a 
jelenetben monumentálisan hal meg. 

És innentől fogva kezd Dalnoki Vik-
tornak, a Pierrotnak, játéka is monu-
mentálissá válni. Átéli a megrettent, 
lelkiismereti furdalástól gyötört gyikosok 
minden lelki borzadását, a holttestet 
elrejti, minden zaj és zajtalanság meg-

remegteti, mindenütt hallani véli a hal-
dokló Pierrette rémes csuklását. Dalnoki 
a megőrülés momentumait megrázó drá-
mai erővel játssza, néhány perc alatt 
adja a megőrülés minden szubsztrá-
tumát. 

A megejtően izgalmas játék vidám 
elemét Tornai Géza Harlequinje szol-
gáltatja. Mint valami fiók-Nizsinszki, 
ugy szökken hatalmas ugrással a szín-
padra, groteszk tánca művészi telje-
sítmény. 

Siklós Albert értékes zenéje csodála-
tos beleéléssel kiséri a cselekmény 
minden mozzanatát, foglalja magában 
a szereplők minden mozdulatát. A me-
lodikus és drámai muzsikát, mely ettől 
a komponistától megszokott művészet-
tel van meghangszerelve, Ábrányi Emil 
igazgató tanitja be, aki a legnagyobb 
szereteltel vezeti egyébként is a „Tükör" 
próbáit. 

A 3 Lubinszky-gyerek 
Tibi, Manci és Lili vasarnap, 11-én délelőtt tizenegy órakor a Renaissance Színházban tartják 
meg matinéjukat. Egyfelvonásos darabokat fognák játszani, szólóznak, énekelnek, táncolnak, 
biztosan aranyosak lesznek. Tibi és testvérkéi ezen a matinén búcsúznak el Pesttől és egész 
Mag>arország(ól, mert április végén elutaznak Amerikába turnézni. A három kis Lubinszky az 
Újvilágban is becsületet szerez majd a magyar névnek. Jsgyek a vasárnapi matinéra 

korlátolt számban még kaphatók a Harmóniánál 
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Mihály bácsi mulat 
az Emke-pincében 

A Rózsahegyi Kálmán művészi igazgatása 
elait álló Emke-kabiré magán viseli a mű-
vészi vezető fémjelét és minden műsorában 
a tiszta és abszolút művészétét és humort 
sjolgálja. A pénteken bemutatott uj műsor 
keretében a legkitűnőbb magyar művészek 
lépnek fel és egy több mint kétórás műsor 
keretében a kabaré irodalom legjobb termé-
keit interpretálják. 

Fazekas Erzsi énekszáma („Két sziv" szöve-
get Lovászy, zenéjét Losonczy) nyitja meg a 
változatos és nivós műsort. Utána Simay 
István következik, aki ellenállhatatlan és ere 
deti humorával V. ét 
„paraszti" kupiét 
énekel. Az egyiknek 
„A szolid kisgazda" 
a cime a másik pe-
dig az „Elment a ró-
zsám Amerikába"-
kezdetü dalnak mu-
latságos paródiája. 
Mindkét dalon sokat 
mulat a közönség. 

A tehetséges Szöl-
lősi Piroska két sze-
riőz dallal varázsol 
hangulatot a szín-
padra. Különösen az 
Angyalka cimü Nóti-

SZCM.LÖSI PIROSKA 
Emke K a b a r é — „Uj m ű s o r " (Mcszö ly fel.' 

FAZEKAS RÓZSI 

Losonczy dallal van 
sikere. 

A sevillai borbély cí-
men víg bluett követ-
kezik, zenés-nótás egy-
veleg, amelyben kacag-
tató szövegre a régi és 
azu j zene«lágerek talál-
koznak. A hallatlanul 
mulatságos jelenetben 
Sándor Stefi jut kitűnő 
ének-táncos szerephez. 
Radó Sándor és Simay 
István kitűnő humora és 
Gabányi játéka gyorsan 
repülő és szórakoztató 
előadást biztosítanak. 

Mezei Ilonka két 
dala közül az egyik a 

szeriőz irányzatot képviseli, mig a másik 
csupa vidámság. A kék róka cimü dal 
szövegét Harsányi Zsolt irta, ami azt 
jelenti, hogy csupa poézis, mig a Tu-
tankh Áment Harmath Imre invenciós 
tolla keltette életre. A sokat aposztrofált 
egykori egyiptomi Fáraóról sok jó és 
kevésbé jó viccet irtak az utóbbi he-
tekben, de ez a kis kupié valamennyit 
felülmúlja a humorban. Mezei Ilonka 
finom előadása és csengő hangja nagy 
sikert biztosit mindkét dalnak. 

Hangos derű uralja a nézőteret Radó 
Sándor számai alatt. A Glória és „Ci 
gória" cimü színházi tárgyú kupién 
kivül még egy mókás dalt énekel a 

SÍM^y , GMSÁNy 
RADÓ. 

SÁNDOR STEFI 
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SÁNDOR STEFI 

rivalda tájékáról „Színházi 
panoptikum" címen. En-
nek az előadásánál pilla-
natra sem szünetel a né-
zőiéren a kacagás. A 
szerzőnek járó josos elis-
merést ismét csak Harmath 
Imrének kell átnyújtanunk. 

A régi Népszínház fé-
nyes múltja kel éleire egy 
n e g y e d ó r á r a a r o k o n s z e n - RADÓ SÁNDOR 
ves kabaré kis dobogóján : 
Komlóssy Emma a Népszínház dédelgetett 
ked s/ence magyar nótákat énekel. A magyar 
dalköltészet remekeit énekli esténként Kom-
lóssy Emma a közönség tüntető szeretete és 
elismerése közben. Cigánymuzsika kiséri a 
sirva vigadó magyar nótákat, amelyeket talán 
senki sem tud pompásabban és szivhezszó-
lóbban előadni, mint Komlóssy Emma. 

A műsor szenzációja következik ezután. 
Mihály bácsi mulat cimü játékban Rózsahegyi 
Kálmán vendégszerepel, nevéhez és művészi 
súlyához méltó hatalmas s :ker mellett. A" 
mulatságos, igazi magyar levegőjű darab 
szerzője „Erká" álnév alatt húzódik meg, 
ámbár egy olyan sikerült darabnál, mint a 
„Mihály bácsi mulat", büszkén vethetné le 
inkotmitóját. A darab szüzséje röviden : 
Mihály bácsi mulatós kedvében van és a 
Mózsi korcsmájában víg muzsikaszó mellett 
igyekszik elmulatni a széna árát. Megtudja 
ám a mulatságot a felesége is Julis asszony, 
aki bizony házsártos menyecske is a mulat-
ságból majdnem nemulass lesz. Sok kedves 

epizód, csattanós befejezés és pompás ma-
gyar nóták jellemzik a darabot, melynek 
címszerepét Rózsahegyi Kálmán nagy mű-
vészetének minden csillogásával felékesíti. 
Mezei Ilonka jóvágású harcias menyecske, 
Sándor József pedig mulatságos zsidó 
korcsmáros. Szőke Lajos, Ráday Dénes és 
Bodnár Jenő, a Nemzeti Szinház tagjai, há-
rom cigányt alakítanak tökéletes ábrázolással 
és zenei tudással. 

Sándor Stefi kitűnő magánszáma után 
Augustin cimen duettet énekel Simay István-
nal. A duettnek (Kálmán—Grósz Alfréd) nem 

, mindennapi sikere 
van. 

Salamon Béláé, 
ezé a kedves, izig-
vérig komikusé, a 
végszó. A nagy szak-
értő cimü Harmath-
tréfában kacagtatja 
meg hálás publiku-
mét. Mellette Simay 
István és Thurányi 
Alajos osztoznak a 
sikerben. 

Ez az Emke-pince 
műsora. Esténként 
táblás ház előtt 
játsszák, de azt is ér-
demel, táblás házat, 
mert nemcsak ne-
vettetni tud, de igazi 
művészi törekvése-
ket is szolgál. 

MEZEI ILONKA Emke Kabaré — „Uj műsor" 
fMészöly felv.) 
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Hegedűs Gyula a 
Rövid működése alatt a Művész-Színpad 

egyik legelőkelőbb helyet vivta ki magának 
a budapesti kisszinházak között. Nivós mű-
sora ma már fogalom. Vezetősége azon van, 
hogy a Csengery-utcai szinhéz jóhirét egyre 
csak növelje és ezért azután gondoskodik 
arról, hogy egyre jobbat, tökéletesebbet kap-
jon publikuma. Szenzáció volt annakidején 
Odry Árpád föllépése, most pedig hasonló 
művészeti eseménnyel szolgál a Művész-Szin' 
pad : Hegedűs Gyulát nyerte meg vendég-
szereplésre. 

Nem kell hangsúlyozni, milyen vonzóerő 
Hegedűs neve. Az ő szereplése magában-
véve biztosítja a Művész-Szinpad uj mű-
sorának teljes sikerét. A Bő/cső cimü darab-
ban lép föl Hegedűs Gyula és kitűnő figura 
művészi alakítására nyílik alkalma. A Bölcső 
bemutatásával uj írót avatnak : Mátray Sán-
dort, akinek ez az első színpadi műve. Min-
denki a legjobbat mondja a meleg hangu-
latu, tehetséges kis egyfölvonásosról. A Böl-
csőben Hegedűs Gyulán kivül még Bányai 
Irén, Gózon Gyula, Saáry Rózsi szerepelnek. 
Komoly igyekezettel segítik a darab szépsé-
geit érvényre jutni. 

ZÁTONY KÁLMÁN 
J-ővárosi Operet te Színház : „Marinka, a táncosnő" 

Anpe'o feto 
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Művész'Szinpadon 
Az uj műsor másik kiemelkedő eseménye 

Balázs Árpád és Török Rezső dalosjátéka, 
a Vén szamár. Balázs Árpád ma a legnép-
szerűbb nótaköltő, akinek sikere lesz most 
is, mint mindig. Invenciózus komponista, aki 
alig választhatott volna magának szerencsé-
sebb társat dalosjáték Írásához, mint Török 
Rezsőt. Balázs—Török darabjában annyi ked-
vesség, szépség van, hogy csak szeretettel 
fogadhatja a közönség. Az énekesjátékban 
Berky Lili, Gózon, Bányai jutnak hálás ala-
kításhoz. 

Lakatos László vígjátékot irt. A bunda 
egyike a legjobb kabarédaraboknak, ame-
lyet mindenki élvezettel hallgat és kitűnően 
mulat nagyszerű fordulatain, ötletein. Bányai 
Irén, Molnár József, Dárdai viszik sikerre 
Lakatos László jelenetét, amelynek eredeti 
pesti ize mellett komoly költői értéke van. 

Szemere és Heltai Andor percekig viharos 
kacagást varázsolnak a nézőtérre Etablisse-
ment cimü tréfájuk mókáival. Erdődi Mihály 
vígjátéka, az Árvácska egyik legjobb száma 
a műsornak. A főszerepet Majthényi Mária 
és Dárdai játsszák. Énekes-táncos jelenetet 
irt i f j . Békerfy István, 3000 év után cimen. 
Pompás táncokat mutat be Békeffy blüettjé-
ben Erdélyi Géza dr., Saásdy Alisz. A Mű-
vész-Szinpad ambiciózus, agilis főrendezője. 
Szemere Gyula is irt egy énekes-táncos tré-
fát, amelyben Tamás Benő és ugyancsak 
Saásdy Alisz jutottak vezetőszerephez. 

Ez a Művész-Szinpad uj mű-sora, de nem 
teljes egészében, mert meg kell még emlé 
kezni a brilliáns magánszámokról, amelye-
ket Berk y Lili, Saásdy Alisz, Szemere, Bab-
rik János adnak elő. 

Egészben véve nagyszerű a műsor, amely-
nél kevés jobbat állítottak még össze. Amint 
a Bölcső cimü darab méltó Hegedűs Gyula 
művészetéhez, méltó a műsor a kényes igényű, 
intelligens közönséghez, amely esténként föl-
keresi a Művész-Színpadot a Vasúti és Hajó-
zási Club termében. 

Az uj műsor összeállításánál a vezetőség-
nek és a rendezőnek különösen szerencsés 
keze volt Hegedűs Gyula nevén kivül a tehet-
séges dalköltőnek, Balázs Árpádnak, egyik leg-
kedveltebb vigjátékirónknak, Lakatos László-
nak, a hamar népszerűvé vélt kis Bikeffy-
nek, Berky Lilinek, Tamás Benőnek. Erdé-
lyi dr.-nak nevét látjuk a Művész-Szinpad 
plakátján. A legjobb erők a legjobbal — ezt 
az elvet igazolja a műsor, amelynek hosszú 
életet jósolnak. 

Szerették eddig is a Müvész-Szinpadot, de 
friss műsora után kétszer olyan megbecsü-
lésben lesz része, mint eddig. Telt házak 
fogják estéről-estére igazolni, miiyen kelle-
mes, értékes szórakozóhelye van ma Buda-
pestnek a Csengery-utcában. 
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INTIM PISTA, hogy mennyi bevételt 
lehet várni a Szinészbálon ? 

— Nagyon egyszerű számítás. Egy 
jegy ára \igaimi adóval ötezer korona, 
a Vigadóba befér háromezer ember, a 
bevétel tehát jóval meg fogja haladni a 
tizenöt milliót. 

— Mért fogja meghaladni ? 
— Mert természetesen többen lesz-

nek ott, mint ahányan beférnek. Ami 
nem is csoda. Mert minden attrakciótól 
eltekintve, hol van még egy olyan bál, 
ahol egy csomóban táncolnak Magyar-
ország legnagyobb primadonnái ? 

— Mondja csak, mi van azzal a tánc-
cal, amit az újsághírek naponta járnak 
ezek körül a nagy primadonnák körül ? 
Ki hova szerződött hát végeredmény-
ben ? 

— Nagyon röviden összefoglalhatom. 
A jövő szezonban az Unio-szinházak-
nál fognak játszani Kosáry Emmy, 
Petráss Sári, Honti Hanna, Vaály Ilona 
és a most felfedezett Harmath Hilda, a 
Fővárosi Operett Színházban fognak ját-
szani Fedák Sári, Péchy Erzsi és Biller 
Irén. A Városi Színháznak sincsenek 
primadonna-gondjai, Walter Rózsi jö-
vőre is lesz, és ha még kell, kap az 
Operától, amennyi kell. 

— Mi van Zsazsa amerikai útjával ? 
Mi van Jeritza pesti útjával ? 

— Csak tartsunk sorrendet. Zsazsa 
eredetileg ugy tervezte, hogy kora 
nyáron kiutazik Amerikába és kinn 
marad késő őszig. De ezt a tervét meg-
változtatta az a szerződés, amit most kö-
tött meg aFovárosi Operett Színházzal : 
itt fogja ősszel játszani Fali Leó leg-
újabb és egyszersmind legjobb operett-
jének, a „Pompadour"-nak a címszere-
pét. A próbák miatt még a nyári pihe-
nőjét is kurtára fogja szabni és az 
amerikai útra csak akkor indul, ha a 
„Pompadour" néhány száz előadása már 
lezajlott. 

— És Jeritza ? 

— A minap kapott tőle levelet Wlas-
sics báró, akivel most madarat lehetne 
fogatni. A levélben ugyanis megjött a 
végleges értesítés, hogy Jeritza leg-
közelebb legalább három estére eljön 
Pestre. A három este egyikén a Salome 
címszerepét fogja elénekelni, sőt el is 
táncolni. 

— Mit tud Tangóról? 
— Az is jön Pestre. De nem egyedül. 

Mint legényember távozott és mint fiatal 
férjet fogjuk viszontlátni, mert időköz-
ben odakinn megházasodott. 

— És mi újság az állam másik zenés 
színházánál ? 

— Ott a jövő héten kezdik az uj 
operett próbáit Kosáry Emmy és Király 
Ernő. A darabnak, amelynek még nincs 
végleges magyar cime, nem kisebb em-
ber irta a zenéjét, mint Csajkovszky. 
A nagy orosz zeneköltő müveiből van 
összeállítva a darab muzsikája. 

— Nemzeti ? 
— Ott most mély és nagy részvét 

veszi körül Váradi Arankát, akinek 
kinos és nehéz betegségét még az a 
nagy csapás is sulyosbbitotta, hogy 
édesapja, Váradi Antal, tragikus kö-
rülmények között elköltözött. Szegény 

T. OLÁH BÖSKE 
Belvárosi Szinház : „Csipke" 

{Angelo foto) 
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Kinki, ahogy Arankát a színháznál be-
cézik, nagyon le van sújtva, és a fel-
gyógyulása ezek után bizony még to-
vább fog tartani. 

— Volt a Vajda Ernő premiérjén ? 
— Hát lefolyhátik nélkülem premiér ? 

Még az utána következő vacsora 
sem. „A válóperes hölgy'-et követő 
vacsorán meg pláne öröm volt részt 
venni. Boldog embereket látni mindig 
jól esik. A diadal okozta boldogságá-
ban Marton Sándor, aki a Vajda-dara-
bok külföldi előadásainak ügynöke, fel-
ragadott egy menükártyát és a hátára 
szabályos kötelezvenyt irt, mely sze-
rint abban az esetben, ha a darab nem 
ér meg száz előadast, ő azonnal köteles 
százezer korona pénzbüntetést a szer-
zőnek kifizetni. Mire Beöthy László fel-
ragadott egy másik menükártyát és 
arra szabályos kötelezvényt irt, mely 
szerint, ha a darab nem megy százszor, 
ő a százhoz hiányzó minden előadásért 
fizet Vajda, Ernőnek tízezer koronát. 
Mindketten könnyen tehették ezeket az 
írásbeli kijelentéseket, mert a vacsorán 
jehnlevő Kadossa Ede. az amerikai nagy 
Schubert-szinháztröszt budapesti kép-
viselője elmondta, hogy, Schubert még 
a pesti bemutató előtt olvasta a dara-
bot Párisban és elolvasása után kijelen-
tette, hogy ez a darab a világon min-
denütt menni fog. Vajdának különben 
legközelebb még egy premierje lesz, 
de nem Pesten, hanem New-Yorkban : 
a Pesten még nem játszott „Délibáb"-ot 
mutatják be a Guild-színházban, ahol 
Molnár ,Liliom"-át is bemutatták, s a 
főszerepet a »Liliom" női főszereplője, a 
Budapesten is járt Eva de Gallien fogja 
játszani. 

— Szóval a magyarokat nem kell fél-
teni külföldön. 

— A magyarokat sehol sem kell fél-
teni. Most találkoztam Sebestyén Károly-
lyal, a kitűnő esztétikussal. München-
ből érkezett haza, a fiától búcsúzni ment 
ki. A fiát, a még nem is húszéves 
Sebestyén Györgyöt, ugyanis a new-
yorki Metropolitan-Opera szerződtette 
karmesternek. Azóta az i f j ú Sebestyén 
már ki is érkezett New-Yorkba, idősb 
Sebestyén pedig hazajött és nemsokára 
ott fog ülni azon a hangversenyen, ame-
lyei másik gyermeke, Sebestyén Rózsi 
hegedűművésznő ad. 

— Mi újság a Marinka körül ? 
— A nagy sikerek csak kifelé han-

gosak, befelé a nagyon sikerült dara-
bok előadásai a naponta egyformán vi-
haros tapsok egyhangúságában telnek. 
Petráss Sári minden este egyformán 
megkapja a maga harminc kihívását. 
De egy kis szenzáció mégis akadt a 
»Marinka" körül a héten. A Dénes-féle 
belvárosi divatszalon tulajdonosai va-
csorát adtak a „Marinka" szereplőinek 
a tiszteletére. A banketten a vendégek 
is nagyon jól érezték magukat, ami 
helyes, de a konyhán nagyon ízlett a 
pezsgő egy soffőrnek is, ami nem helyes. 
Mert, mikor a késő hajnali órákban 
Biller Irén és Somogyi Nusi automo-
bilon igyekeztek hazafelé, a szóbanforgó 
soffőr a Royal-szálló előtt egyenesen 
nekiszaladt egy rozzant konflisnak. A 
szegény konflisló rögtön kilehelte a 
páráját, a konfliskocsi darabokra tört, 
sőt a rúdja az autó ablakán át behatolt 
a gépkocsiba és megütötte Biller Irén 
arcát. De a kedves szubretti arcocs-
kára vigyázott a jó Isten : Biller Irén 
egy kis karmolás árán megmenekült, 
másnap nyugodtan játszhatott és ma 
már nyoma sincs az arcán semminek. 

— Mit tud Bécsből? 
— Ma jött onnan egy barátom, aki 

újságolta, hogy a bécsi Kammerspiele 
igazgatója elfogadta, sőt következő új-
donságul ki is tűzte egy magyar író 
„A szerelem magas iskolája" cimü da-
rabját, amelynek a főszerepét Korff 
fogja játszani. 

— Ki az a magyar iró ? 
— Regényi Kálmánnak hívják. Elő-

ször azt hittem, hogy álnévvel állok 
szemben. De mikor utána kérdeztem, 
kiderült, hogy Regényi Kálmán való-
ságos, élő valaki, itt él Budapesten, de 
távol az irodalmi világtól és nem is-
meri senki. 

— Érdekes. Mondjon még érdekeset. 
— Mondok valami nagyon-nagyon 

érdekeset. Van Kaliforniában egy város, 
Los Angeles a neve. Óriási filmgyárai-
ról hires. Él itt egy Zacsek nevű mis-
ter, akinek van egy Anna nevű leánya. 
Zacsek még magyar kivándorló volt, 
a lánya már angolul beszélő amerikai 
lány. Ez a Zacsek Anna tehetséget ér-
zett magában és elhatározta, hogy szí-
nésznő lesz. El is végzett valami angol 
nyelvű szinésziskolát odakinn, de az 
apja ekkor ezt mondotta : „Ha valamit 
meg akarsz tanulni, menj a legjobb 
forráshoz. Az útiköltséget nem sajná-
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/om." És elküldte a leányát, hogy 
angolul színészetet tanuljon, — Buda. 
pestre Jászai Marihoz. A nagy magyar 
tragika vállalta is az oktatást, negy 
hónapig tanította és kész színésznő, 
ként eresztette haza Amerikába. Zacsek 
Anna most utazott haza és mikor meg-
kérdezték tőle, hogy itt ki vezette Já-
szai VIárihoz, így felelt: „A szerencse-
csillagomDe ezt angolul felelte, mert 
magyarul nem igen tud. 

— Mit tud még? 
— Uj s ágo I hatom, hogy Pázmán 

Ferenc, a közkedvelt Paci, aki nagvon 
beteg volt, jobban van. Ujsagolhatom, 
hogy láttam a miniszterelnök felesegét 
szívből kacagni : a Vig-
szinhazban megnéz'c a 
Kis cukrászda legu-
tóbbi elöada-át báró 
Bornemiskz < Elemérné 
és Herczeg Ferenc tár-
saságabnn. Elmondha-
tom, hogy Fali Leó 
legközelebb Pestre jön 
látogatóba. Elmo: d-
htom, hogy Huszka 
Jenő uj operetten dol-
gozik, amlynek szö-
vegét Martos Ferenc 
irta a számára El-
mondhatom, hogy Pa-
lasthy Irén kinn lakik 

Rákosszentmihály on 
és szorgalm sa 1 bújja 
nagy szerepét, Sallyt. 

— A Renaissanceról 
még nem mondott sem-
mit. 

— Egy angol szó-
viccet idézhetek a Re-
naissance kulisszatit-
kaiból. Egy szép és ele-
gáns színésznő legu-
tóbb egy óriási csok-
rot kapott egy ameri-
kai hódolójától. A cso-
kor mellett, levél is 
volt, amelyben annak 
jeléül, hogy az ame-
rikaiak hamar akkli-
matizalódnak nálunk, 
ez volt olvasható : „De-
ar miss, you are not 
so very rniess." El-
mondhatnék még so-
kat, de most már 
sietek. 

— Előbb mondjon egy viccet. 
— Mondott már helyettem Latabár. 

Mikor olvasta, hogy Tutankhamen sír-
jában mennyi mindenfele kincs van, 
bosszúsan megszólalt : „Milyen szégyen, 
hogy mikor az én síromat felbontjak 
majd, egy lyukas krajcárt sem talál-
nak nálam." Kezüket csókolom. 

— Hova? 
— Megyek borotválkozni, mert este 

ott leszek a Ritzben azon a banketten-
amelyen Paulay Erzsit és Pékár Gyulát 
fogják ünnepelni a nagy párisi siker 
alkalmából, és ezen a vacsorán igen 
előkelő urak es igen szép hölgyek lesz-
nek jelen. Viszontlátásra a jövő héten. 

JÁSZAI MARI és amerikai anitványa ZACSEK • NN A 
Diskay íe/v. 
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HALMAY TIBOR és UJVÁRY LAJOS 
Fővárosi Operette-Szinház : „Marinka, a t áncosnő ' 

Angela foto 

a sok mindent csinálják, amit most láthatunk. 
Vagy hiábavaló az ilyesmi, vagy fölösleges, 
de mindenesetre szükségtelen és hamis. 
Bracco Hütelenjét azért is választottam, mert 
nagyszerű dialógusaiban megmutathatja a 
növendék tudását is, tehetségéi is. Én ugy 
gondolom, hogy a közönség száméra is 
nagyon érdekes lesz az az előadás, mert 
egyik növendékem: Bánky Vilma, aki a fő-
szerepet játssza, azelőtt színészettel nem 
foglalkozott s most egy hatalmas szerepet 
fog eljátszani három hónapi tanulás után. 
Igaz, hogy szorgalmas és alapos tanulás 
után. 

Somlay Artúr növendékeinek vizsgáján 
tehát alkalmunk lesz egy uj tehetséget meg-
ismerni : a Bánky Vilmáét. Mellette Gonda 
József, Ábel Frigyes, Gárdonyi Lajos, Dörei 
Ferenc és Philippi Irén játsszák a többi 
szerepeket. 

Az érdeke? szombat délutáni előadásra 
egyébként a Belvárosi Színháznál és a 
Színházi Élet boltjában lehet jegyeket váltani. 

Somlay Artúr 
a tanítványairól 

Szombaton délután a Belvárosi Színház 
színpadán egy régi, kedves vígjáték pereg le: 
Bracco pompás darabja, a Hütelen. Kinek 
jutott eszébe ezt a vígjátékot most felújítani ? 
— kérdi önkéntelenül az ember. Somlay 
Artúr, a kiváló művész választotta ezt a 
darabot, hogy benne növendékei megmutat-
hassák egy uj szinészgeneráció néhány tag-
jának friss tehetségét. A Színházi Élet 
munka'ársa beszélgetett Somlayval, a színész-
pedagógussal, aki erről a munkájáról ezeket 
mondta : 

- Én ugy látom, hogy a fiatal színészeket 
és a színészetet helytelen irányba viszik. 
Azért van különös kedvem a tanításra, mert 
szeretnék néhány tehetséges fiatalembert a 
helyes útra vinni. Ebben a munkámban 
alapeszmém : „az egyszerűség minden". Nincs 
arra szükség, hogy a színészet örve alatt azt 

ZÁTONY KÁLMÁN és UJVÁRY LAJOS 
Fővárosi Operette-Szinház : „Marinka, a táncosnő" 

Angela foto 
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A Pesti Kabaré 
megnyitó műsora 

A főváros szivében, a Royal kávéház nagy 
termében úgyszólván pár n»p alatt teremtet-
tek dolgos és művészi kezek egy külsőségei-
ben is ragyogó uj kabarét, amely rövidesen 
egyik legnépszerűbb müintézete lesz Buda-
pestnek. Ifj. Fészl József, a Nagy Endre kabaré 
volt igazgatója alakította át páratlan áldozat-
készséggel a nagy termet modern gyönyörű 
színpaddal rendelkező kabarévá, amelynek 
tagjai sorába sikerült nemcsak a kaberémü-
vészet legkitűnőbb tagjait megnyerni, de az 
együttest nem egy országos nevü színésszel 
is gyarapította. Segitő társa volt ebben a nagy 
munkában a kabaré művészi igazgatója Lányi 
Viktor, a nagytehetségű ifjú iró és komponista, 
akinek a munkássága maga is garancia arra, 
hogy a Pesti Kabaré a művészetet fogja szol-
gálni. 

Mire ezek a sorok napvilágot látnak, 
a kabaréban mér befejezték az utolsó simí-
tásokat is és a premiér publikuma már szá-
mot tud adni arról a művészi élményről, 
amelyet e bemutató műsor nyújt. Hangulat 
és vidámság, poézis és derű felváltva ural-
ják a színpadot, «melyen a kabaré kiváló 
együttese a legjelesebb magyar kabaréirók 
müveit mulatja be. Harsányi Zsolt, Nagy 
Endre, Fodor László, Lányi Viktor, Kálmán 
Jenő, Harmath Imre, Stella Adorján, Török 
Rezső és Zágon István a szerzői a megnyitó 
műsornak, amelynek — minden felesleges 
méltatás helyett — alább adjuk a szinlapját. 

1. Beköszöntő tréfa. Játsszák : Kabók Győző, 
Róbert Aranka, Rónai. 

2. Róbert Aranka énekel (Kálmán—Lányi). 
3. Ferenczy Károly (Orosz románc). 
4. Nincs többé csodasyermek I (Stella Ador-

ján tréfája, játsszák Róbert Aranka, Éva Má-
ria, Czobor, Barna és Rónai). 

5. Zahler Magda táncol. 
6. Váradi O'ga énekszáma (Fodor—Lányi). 
7. Fonóban. (Nótás falusi játék. Endrődi 

Sándor népdalgyüjteménye nyomán irta és 
zenéjét szerezte Lányi Viktor. Szereplők Vaály 
Ilona, Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház tagja, 
Abonyi Marianne, Váradi Olga és Kabók). 

8. Cox és Box (Dénes György és Pethes 
Sándor). 

9. Gyászhuszárok (Harsányi Zsolt bohó-
zata. Rajna Alice, Abonyi Marianne, Kabos, 
Dénes). 

10. Nézőtéri móka. (írták Harmath Imre és 
Stella Adorján. Szereplők Ághy Böske, Uray 
Tivadar, Kabos Gyula és Váradi Olga. 

11. A laphercegnő (Operettparódia Zágon— 
Pallós). 

A műsoron szereplő tréfák és magánszá-
mokon kivül számos aktuális nézőtéri móka 
és egyéb vidám meglepetés szolgálja a jó-
kedvet. A zeneszámokat Kossovich Pál, a Fő-
városi Operett Szinház karmestere kiséri. 

Összeesküvés egy 
pápaszem ellen 

A „Válóperes 
hölgy" szerző-
jére, a kitűnő 

Vajda Ernőre 
sok mindent rá-

foghatnak az 
ellenségei, csak 
azt az egyet 
nenn, hogy hiu 
ember. Amit — 
többek közt — 
az is bizonyít, 
hogy Vajda ál-

landóan egy 
óriási, fekete 
csontkeretbe 

foglalt szemüve-
get, vagy helye-

sebben pápaszemet visel. A példa illusztrá-
lásaképpen e sorok irója a főpróbán le is 
fényképezte Vajdát a társalgóban, azzal a 
mellékgondolattal, hogy a Színházi Élet 
szerzői gyűjtsménytárát gvarapitsa. A fő-
próbán azonban különös dolgok történtek: 
hol az egyik; hol a másik szereplő fogta el 
Vajdát, mindegyik másról beszélt vele, vala-
mennyi beszélgetés ellenben a következő-
képpen végződött : 

— Apropos, remélem, hogy holnap, a 
premiéren nem ezzel a csúnya pápaszem-
mel megy majd ki a közönség e lé! 

Vajda ellenkezett, vitatkozott Beöthy László 
azonban végül is hátrálásra kényszeritette. 

— Nézze, kedves Vajda — mondotta a 
Vezér ravasz mosollyal — maga ugy is 
mindig irtózik attól, hogy az utcán, vendég-
lőben, vagy más nyilvános helyen felismerik. 
Nos, mikor felveszi a frakkját, tegye le a 
szemüvegjét és igy csak annál biztosabb 
lehet, hogy a szigorú, pápaszemes ember-
ben a „barátságosan" mosolygó, szerzőt 
senki sem fogja felismerni. 

Ez az érv hatott, Vajda a premiéren 
szemüveg nél-
kül jelent meg a 
közönség előtt. 
Mindenki örült, 
kivéve e sorok 
Íróját aki — lel-
kiismeretes ri-
porter létére — 
kénytelen volt a 

szerzőt most 
már másodszor 
is lefényképezni, 
hogy a valóság-
nak megfelelően 

mutassa be 
Vajdát a Szín-
házi Élet publi-
kumának. 
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Kivel cserélne? 
A Színházi Élet társasjátéka 

Itt a vége a mesebeli állapotoknak. A „Színházi Élet* szerkesztősége több mint egy hónapon át 
mindenkinek módot nyújtott, hogy helyzetét valamely elónvös csere által elfogadhatóbbá tegye, aki nem 
sietett , magára vesse" . Mert a mostani közleménnyel bezárul a cserepályázat s ha valaki nem cserélt, ez 
annak a jele , hogy igen jól megvan, ugy ahogy van. Az utolsó pályázatokat itt i smertet jük. 

S. K. Hugó 

Tek. Szerkesztőség ! 
Mint volt szinésznöven-

dék, aki sokszor statisztál-
tam a Nemzetiben, legszí-
vesebben B a k ó Lászlóval 
cserélnék. Azért, mert én a 
rossz tüdőm miatt voltam 
kénytelen otíhagyni a szi-
nészpályát, B ikó tüdeje pe-
dig valóságos díszpéldány. 

Tisztelettel 
S. K, Hugó 

József kir. herceg szanatórium 
Békésmegye 

Elintézés : Ha szépen 
hallgatni fog a kezelő-
orvosára, nemsokára 
olyan tüdeje lesz, mint 
Bakónak. Csak aztán a 
művészetben is iparkod-
jék utána iramodni. 

Bakó Lászlóval 

Weisz Erna 

Tisztelt Szerkesztő Url 
Tudja kivel cserélnék én, 

tisztelt Szerkesztő Ur? Ne-
vetni fog. Magával a „Szín-
házi Élettel". Mert akkor én 
is olyan kedves, szórakoz 
tató, derűs valami lennék, 
amit szívesen vásárolnak. 
Mert abban máris megegye-
zünk a „Színházi Élet"-tel, 

hogy a mamám állítása szerint én is eladó 
vagyok. 

Szívesen üdvözli 
Weisz Erna 

Győr, Árpád-ut 236. 

Elintézés : Mi belemen-
nénk, de gondolja meg, 
mit szólna a kedves 
mamája, ha Ernácska 
egy szép napon har 
mincezer példányban je' 
lenne meg és nem is 
báli ruhát, csak egy-
egy pár selyemharisnyát 
kérne. 

Lukács Pál 

Elintézés : A csereakciót 
folyamatba tettük. — Egy 
munkatársunk két nap óta 
puhitja Petheőt. Mihely tmeg-
puhul, táviratilag fogjuk 
önt értesíteni. 

Kedves Szerkesztő Ur ! 
Kivel cserélnék ? Egye' 

dül Petheő Attilával, mert 
az imádott Bajor Gizi-
vel játszhatnék az „Uj 
rokon" cimü darabban. 

Kiváló tisztelettel 
Lukács Pál 

Budapest 

Petheő Attilával 

L. B. 

Kedves Szerkesztő ur ! 
Legszívesebben a bájos 

Gaál Franciskával cserél-
nék. Nem azért csupán, 
mivel kitűnő film- és 
színművésznő, hanem in-
kább azért, mert a fess 
és bájos Lestyán Sán-
dort birja férjül. 

Tisztelettel 
L. B. Budapest 

Elintézés : A cserét csw 
pán azért engedélyeztük, 
mert egy kitűnő ujságiró 
kollégánkról van szó. Miért 
ne cselekedjünk vele va-
lami rosszat, ha megtehet-
jük. Nem igaz ? 

Gaal Franciskával 

A Színházi Élettel Frommer Teri, Weiner Lili, M. Zsenka, 
akik Incze Sándorral cserélnének 
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Weiner Lili (Budapest), Frommer Teri (Új-
pest, Viola-utca 1.), M. Zsenka (Budapest) 
és Balázs Béla (Nagyvárad, Halky Endre-
utca 21,) viszont lapunk főszerkesztőjével, 
Incze Sándorral óhajtanának cserélni. A kér-
dést előterjesztettük főszerkesztőnknek, aki a 
következőket válaszolja : 

Elintézés : Azonnal hajlandó cserélni, 
mert erről eszébe jutottak azok a boldog, 
naiv, drága idők, amikor benézett egy cuk-
rászüzlet kirakatán és szörnven, reménytelen 
epekedéssel irigyelte a — cukrászsegédet. 

Kedves Szerkesztő Url 
Becsületszavamra kijelen-

tem, hogy én legszívesebben 
Szécsi Ferkóval cserélnék, 
hogy eljátszhatnám a Ferkó 
a moziban cimü darab fő-
szerepét ő helyette. 

Szívélyes üdvözlettel 
Pollák Sándor, tanuló. 
V.. Csáky-u. 49. II. 10. 

Pollák Sándor 

Elintézés : Szécsi 
Ferkó azt kérdezi, hogy 
mit ád cserébe a sze-
repért ? 

Demete r Dezsőné 

Tek. Szerkesztőség ! 
Kérem, egy fascistával 
Cseréljenek ki engem, 
Legalább nem kell mo-

[satnom, 
Mert lesz fekete ingem. 

Tisztelettel 
Elek Herman Elek Herman 

Elintézés : Mindjárt a leg' 
híresebb magyar fascistá-
val, Friedrich Istvánnal cse-
réltük ki. De azért ne higyje, 
hogy a mosás körül most 
már rendben van a szé-
nája. Lássa, akármi törté-
nik, Friedrich Istvánnak ál' 
landóan mosakodnia kell. 
Hol a parlamentben, hol a Fr iedr ich Is tvánnal 
rendőrség előtt. 

Tek. Szerkesztő Ur ! 
Boldoggá tenne, ha 

most én Lucy Dorain-
nal cserélhetnék, mert 
benne találom meg az 
én női ideálomat, akit 
különösen a „Damasz-
kusz csillaga" óta sze-
retek. Ria 

Magyaróvár Ria 

Szécsi Ferkóval 

Tekintetes Szerkesztőség ! 
Bocsásson meg szerénysé-

gemért, de én legszívesebben 
egy négylábú szamárral cse-
rélnék, mivel köztudomásu, 
hogy ez a világ legtürelme-
sebb teremtménye és még 
akkor sem háborodnék föl. 
ha férj uram a nyár utolján 
is még csak Ígérgetné a 

tavaszi kalap megvételét. 
Tisztelettel 

Demeter Dezsőné 
Szolnok 

Elintézés : Kerestünk 
szamarat, de olyat, ame-
lyik elhinné, hogy ön szí-
vesen cserélne vele, nem 
találtunk. A jó Isten tudja, 
mért mondják mégis sza-
márnak ? 

Elintézés : A szerkesztő 
ur, aki ezt a rovatot vezeti, 
nem teheti önt boldoggá, 
mert ő már más valakit bol-
dogít. Mondjon le. 

Egy szamárra l 

Lucy Dora innel 

Kedves Szerkesztő Ur ! 
Sokat törtem a fejemet, 

de végre rájöttem, hogy 
leginkább Kompóthy Gyu-
lával szeretnék cserélni, 
mert igy ál landóan a 
szép Biller Irén közelé-
ben lehetnék. 

Juhász György Teljes tisztelettel 
Juhász György, földbirtokos 

Satu-Mare 

Elintézés : Figyeltük 
Kompóthy Gyulát, de rá-
jöttünk, hogy nem tartóz-
kodik állandóan a szép 
Biller Irén közelében. 
Talán összetévesztette va-
laki mással. Törje tovább 
a fejét. (Vége) Kompóthy Gyulával 
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m a K É P Z Ő M Ű V É S Z É T s m 
A fájdalom 

Schönbauer Henrik mellszobra 
Egy „vad" nő fájdalma : szája alig nyitva, 

szemöldöke alig feltolva. így vadak nem szen-
vednek még lelkükben sem. A primitiv em-
ber nem fojtja el lelki fájdalmát sem, jajgat, 
arca eltorzul, akárrsak testi kinjai lennének. 
Schönbauer a saját lelkével nemesitette meg 
primitiv nőjének arcát, mikor ilyen kulturált 
vonást adott néki. Tulajdonképpen azonban 
Schönbauer a primitivizmusát, mellyel érzéseit 
kifejezésre juttatja nem is a vedak művésze-
téből kölcsönözte. Magas kulturáju, tisz'a 
stilü művészet is, ha virágzásának központi 
helyéről távolabbi vidékre kerül, elparlagiaso-
dik ; s a falusi mesteremberek kezében pri-
mitiv jellegzetességet ölt, mialatt megtartja 
bonyolult összetétetét. Minden kor művésze-
tének vannak ilyen fattyuhajtásai. S a mi pri-
mitívséget szomjazó, de talán még inkább 
groteszkséget hajhászó korunk különös ér-
deklődéssel modernizálja e fattyuhajtásokat. 
Ilyen parlagi stil az is, melyet Schönbauer 
Henrik megnemesitve a közönségnek nyújt. A 
klasszicista biedermayer, (mely egyébként leg-
finomabb kifejezésében sem volt más parlagias 
ságnál, vidéki esetlensége a Schönbauer Henrik 
érdekes hangulatu szobrainak forrása. Erősen 
tagozott, vaskos plasztikája tehát nem a civili-
zálatlan primitivizmus, hanem az a forma, 
amit népiesnek szoktak mondani. 

Varrónő 
Diener-Dénes Rezső festménye 

Aszott öregséj , penészes szegénység, mi 
van ezen lefesteni való, kérdik a habtestü 
rózsaszinkörmü ifjú hölgyek. A művészet 
a szépet tükrözze, gyönyörködtessen és ne 
tegye az életet még visszataszitóbbá a való-
ságnál. Mit akar Diener-Dénes Rezső vén-
hedt varrónőjével ? Megveszi azt valaki, be-
akasztja azt valaki a szobájába, az ilyen 
vigasztalan sötét életet ? S ha még a festése 
ügyes volna, a stílje tiszta, modora erőteljes, 
előadása gusztusos, mint a spanyol Velas-
quez iskolájáé, amely szintén naturalista 
volt vagy legalább, mint a Ribera követőié, 
kiknek sötét realizmusa a pompás előadás-
ban mégis bizonyos fennköltséget kapott. 
Ám Diener-Dénes szemlátomást nem csak 
nem törődik kifejezés módjával, hanem szánt-
szándékkal a legpiszkosabb szineket legpon-
gyolább rajzot és a legesetlenebb kezelést 
választja eszköznek. Nyilván nem hisz abban, 
hogy a gusztusos előadás megszépíti a való-
ságot s kétségkívül semmi sem áll tőle tá-
volabb, mint hogy gyönyörködtesse a szép-
lelkeket. Diener-Dénes a művészek legújabb 
csoportjához tartozik, mely száműzte a szé-
pet, mert művészetének más programmot' 
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választott. Megrázó érzéseket akar szugge-
rálni azokba, akik eziránt fogékonyak, Ke-
vesen vannak az ilyen fogékonyak de «nnél 
lelkesebbek. S a Diener Dénes „Varrónője" 
se gazdátlan már. 

A francia Cézanne ellenállhatatlan hatása 

alatt nőtt fel amaz ifjú csoport, melynek 
Diener-Dénes tehetséges tagja A Cézanne 
nyomán kialakult művészet hü kifejezése a 
kor lelkének, mely, mialatt látszólag a futó 
gyönyöröket hajhássza, a mélyen két-
ségbeesett. 

Monumentális szobrásznak készült. De 
a monumentumok építésének lehetőségét 
elvitte a háború. Ilyenformán kénytelen 
kisplasztikát csinálni. Monumentális ál-
mait csak rajzokban örökítheti meg. 
Erzésteli szobrocskái most voltak kiál-
lítva a Céhbeliek kiállításán a Nemzeti 
Szalonban. Rajzai pedig ugyancsak a 
Nemzeti Szalon legújabb csoportkiáilitá-
sán egy termet töl enek meg. Moiret 
egyike legkiválóbb szobrászainknak és 
fejlődése folyamán, mialatt a spirituális 
művészet jegyében haladt, stilje egyre 
nemesedett. Különös eset a Moiret stílusa, 
melynek nemes szentimentalizmusa né-
met vonást mutat. Azért különös pedig 
a német szellemhez fűződő ragaszko-
dása, mert Moiret legalább annyit tar-
tózkodott Párisban, mint Bécsben, sőt 
iskoláit éppen Brüsszelben végezte, min-
denekfölö t azonban ereiben francia vér 

ÖDÖN 
folyik. Példa persze volt már más is, 
hogy egy művész fajiságát környezete 
abszorbeálta. Viszont volt már arra is 
eset, mikor egy művész faji vonása ke-
resztültört az idegen környezet asszimiláló 
gyűrűjén. (1. a Karlovszky lengyeles stíljét.) 

Moiret szobrocskáit alig fokozható báj 
jellemzi. Meztelen testecs^éinek minden 
iz e gyöngédséget lehel. Rajzai szobrász 
képzeletére vallanak, nincs meg bennük 
a grafikus közvetlensége. De annál na-
gyobb a dekorativ jelentőségük. Legújabb 
rajzaiban azonban enged a stíl termé-
szetes követelményének és elnyomja 
magában a monumentális szobrászt, 
hogy a festőiségnek hódoljon. Táncosnője 
a fényfestés érett példája. Ha arra szánná 
magát Moiret, amit helytelenül tenne, 
hogy művészetét végleg a grafikában 
juttatná kifejezésre, bizonyos, hogy ilt is 
a kiválóbbak közt tartaná meg a helyét. 

„Danaé" — Moiret Ödön pasztelje 
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Négy primadonna egy könyvről 
Valóságos Heimburg-láz 

gyulladt végig az olvasók 
beláthatatlan tömegén, amióta 
a nagyszerű aszszonyirónak 
a regényei közkézen forog-
nak. Egy hete sincsen annak, 
hogy mi is tájékoztattuk ol-
vasóinkat a németek hirneves 
regényírója : Heimburg asz-
szonynak két regénye meg-
je lenéséről és azt hittük, hogy 
mi födöztük föl számukra 
ezt a tüneményes talentumot. 
És ime, csalódásunkat mi sem 
bizonyítja f ényesebben , mint-
hogy az olvasók, főkép a 
nőolvasók szinte előre meg-
érezték, hogy ez az irónö, 
aki bfhize/gö és /ebi/ricselő 
írásai* a/ legközelebb férk-özik 
a szí' ükhöz, mert hiszen a 
szivéből beszéf, S ahová e 
heti sétánk során betévedtünk, 
mindenüt t Heimburgot olvas-
ták. A legmeglepőbb pedig 
az volt, hogy akik leginkább 

NÉMETH JULISKA 
olvassa a „Mihaszna k i sasszonyá t 

Fot' i'noTterek f<n' 

goutirozzák az élet fűszereit : 
divatot, tá rsaságot , könyvet, 
írást, művészetet , szóval a 
nők ki' átasztottjai, a színmű-
vésznők, szinte lázasan hab-
zsolták n két uj regény sorai 
közt meghúzódó édes roman-
ikát és meerapadó poézist. 
Heimburgot olvasta 

Góthné Kertész Ella, 
aki ezeket mondotta róla: 

— Heimburg asszony 
regényeit még gyermekko-
romban ismertem meg 
német eredetiben. Már 
akkor is nagyon közked-
velt irónö volt. Most hogv 
a „Mihaszna kisasszony" 
magyarul került a ke-
zembe, emlékeim éledtek 
újra és mondhatom, na-
gyon jólesett lapozgatnom 
az érdekfeszítő és szere-
lemmel telitett oldalakat. 
Tavasz és ifjúság, ennek a 

PETRÁSS SÁRI olvassa Heimburg asszony könyvét Fotorif orterek (elv. 
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GÓTHNE KHK I ESZ ELLA 
olvassa a „Mihaszna k isasszonyát 

Fotoiipoiteiek fel« 

két szép szőnek a jegyében született Heim-
burg minden regenye. Ez az erény mér ele-
gendő ahhoz, hogy mindenki szivébe zárja 
ezt a sokszinü Írónőt, mindenki, aki csak örülni 
szeret az életnek és a boldogságnak. 

Pef ráss Sári 
jgy nyilatkozott : 

— Hogy én mint primadonna nyilatkoz-
zam egy iróprimmadonnéról ? Nem tudok 
egyebet mondani, mint amit a „Színházi 
É'et" megirt. Az ilyen korszakos iróprima-
donnák művészete, mint például Heimburg 
asszonyé, mindig maradandóbb mint, a 
mienk. A mi sikerünket csak az emlékek őr-
zik meg és ha ezek az emlékek elmosódnak, 
nincs mód rá, hogy felevenülhetnének, mert 
addigra a primmadonna már résen nincsen, 
vagy nem játszik. Ennélfogva irigylem Heim-
burg asszonyt. Annál is inkább, mert most 
megjelent „Mihaszna kisasszony" és „Szabina 
kérői" cimü regényei oly üditő és bájos él-
mények, hogy csak irigyelni lehet Írójukat. 

Simonyi Mária 
a következőket mondotta: 

— Nem is hiszik, hogy egy színésznő mi-
lyen vággyal és milyen mohósággal olvas, 
ha hozzájut. Hiszen az emberábrázolás ne-
héz feladalának csakis becsületes e'őtanul-
mányok után lehet megfelelni. Az életben 
oly ritkán találkozni ahhoz hasonló indi-
viduumokkal, akiket színpadon személyesi-
1eni kell. Honnan vegyük tehát őket, ha nem 
a jó könyvekből ? 

Heimburg asszony regényei ebből a szem-
pontból nagyon értékesek. Mert nemcsak a 
művészi elgondolás és megcsinálás érzik raj-
tuk, hanem a cselekménynek romantikus gaz-
dagsága és az élet édes romantikája is, amely 
vérből és húsból levő alakokon keresztül su-
gározza a szórakoztatás jótékony melegét. 

Németh Juliska, 
akit az öltözőjében Heimburg regénye olva-
sásakor találtunk igy szólt : 

— Drága kis „Mihaszna kisasszony" I Olyan 
kedves, olyan mosolygós, mint amilyen csak 
egy kis haszontalan bakfis lehet. S ami a 
legkedvesebb ebben a szerelemtől és ifjú-
ságtól sugárzó könyvben, nem a német sab-
lon Írónők pápaszemes szigorú arcát látjuk 
a regény mögött elénk meredni, hanem egy 
kedves és mosolygó asszonyt, aki talán 
maga is felkacag egyszer-egyszer a saját kis 
hősnője haszontalankodásain. Vidám, pom-
pás könyv, nagyon örülök, hogy végre meg-
ismerhetem Heimburg asszonyt, akiről kül-
földön mér annyit hallottam. És mivel nem-
csak a vidám mesét, hanem a szívből jövő 
lírát is szeretem, bizonyosnak érzem maga-
mat, hogy Heimburg asszony többi magyarul 
megjelenő könyveit is el fogom olvösni 

SIMONYI MÁRIA 
olvassa Heimburg asszony könyvét 

Foloríporlerek feli . 
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Rózsavölgyi hangversenyei 
Schumann : A paradicsom és péri orató-

riuma márc. 11. Z. */2 12 népszerű helyárak-
kal. Szólisták : Medek, Budanovits, Tihanyi, 
Gábor és Szende. Vezényel : Lichtenberg. 
Nagyhétre az Ének- és Zenekaregyesület 
Bach Mátépassióját késziti elő. 

Tarnay Alajos szerzői estje márc. 11. Z. 
Ví 6. Basilides Mária, Ilosvay Rózsi, Farkas 
Sándor és Szedő Miklós közreműködésével. 

Telmányi Emil hegedüestje márc. 12. V. '/a 9. 
Honfi József zongoraestje berlini sikere után 

márc. 14. Z. V2 9. Műsorán : Schumann Fan-
tázia, Chopin d-moll szonáta stb. 

Thomán István és Mária hangversenye 
márc. 15. Z. 9. 

Budapest Székesfőváros énekkarának ma-

gyar estje márc 20. Z. 1/a9. Földessyné-Her-
man Lulu közreműködésével. 

R. Hardorff Anna dalestéje márc. 21. Z. 1/s ft. 
IV. Kamarazenekari est Telmányi Emii 

közreműködésével márc. 26. Z. */2 9: Műso-
ron : Bach e-dur hegedűverseny, Beethoven 
II. szimfónia, Pierné A kis ólomkatona é s 
Sekles Serenade 11 magánhangszerre. Vezé-
nyel Komor-

Kvartin Klára dalestéje márc. 28. Z. 
Waldbauer-Kerpely márc. 28. és ápr. U . Z . 

1/a 9. Brahms-Schubert-est. Műsoron Brahms 
c-moll quartett, b-dur és g-dur sextett. Schu-
bert kétcsellós quintett és fuvósextett. 

Rossini: Stabat Mater oratórium márc. 30. 
Z. 6. Filharmóniai zenekar, Palestrina kórus. 
Szólisták : Hardorff Anna, Basilides, Pataky, 
Venczell. 

Eisenberger Severin eseményszerű bemu-
tatkozása után II. zongoraestje ápr. 4. Z. 1/s 9. 
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LOTTE W1LKE és NÖVENDÉKE 
A kiváló tehetségüitáncmüvésznő 14-én, szerdán orosz estélyt ad a Vigadóban. Közreműködnek 

az estélyen Slrakoff Alexis tanár és Swjatopolkmirskaja^hercegnő 
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PFEIFFER ALFRÉD 

Máramarosszigeten, ahol eddig hangverse-
nyezett ugy, hogy a kolozsvári magyar szinház 
a Falstaff, a Mefisztó és a Biboros szerepek 
leéneklésére három estére leszerződtette. 

Pfeiffer Olaszországból indult el hóditó 
körútjára, majd a wieni Volksoper s végül 
a breslaui opera mélybasszistája lett. Fele-
ségével Hevesi Piroskával járja be most ő is 
az erdélyi nagyobb városokat s legutóbb meg-
hívást kapott a kolozsvári magyar zenefőis-
kola tanári székébe. 

A nagyszerű művészpár körútja ma Erdély, 
zenei szenzációja s egészen bizonyos, hogy 
még sokat fogunk he'lani róluk. 

Időjárási jelentés 
a Válóperes hölgyről 

A meteorológia és a Magyar Szinház 
Teljes ellenkezésbe került 
Kint állandóan esős és borús 
Odabent állandóan derült. 

KÁLMÁN JENŐ HEVESi PIROSKA 

Egy érdekes művészpór 
körútja Erdélyben 

Erdélyi szerkesztőségünk egy érdekes mű-
vészpár ottani körútjáról ad hirt Hevesi Piroska 
zongoraművésznő és Pfeiffer Alfréd mély 
basszista, a breslaui Opera tagja nagysikerű 
estélyeket tartanak Erdély városaiban : Ko-
lozsvárott, Nagyváradon, Aradon, Temesvárott. 
Szatmáron, Marosvásárhelyen és Brassóban 
s mindenütt művészi eseményt jelent a meg-
jelenésük. 

Hevesi Piroska berlini koncertjeiről sokat 
írtak egy évvel ezelőtt az ottani lapok. Bril-
liáns technikáját Bartók-Dohnányi és Lhe-
vintől sajátította el. Eddig minden városban, 
ahol megfordultak, csodálattal beszélnek nagy-
szerű zenei készültségéről ugy, hogy Kolozs-
várott március 12-én meg kell ismételnie 
szólóhangversenyét. 

Pfeiffer Alfréd bassz prefondója nagy meg-
lepetést keltett Kolozsvárolt, Szatmáron és 
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Fodor hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca 1. telefon 88—61.) 

— Stankiewicz Anni második zongoraestje 
március 11. 1/a9. Zeneakadémia. 

— Wilke Charlotte második táncestje uj 
műsorral : Négy hangulutkép, orosz panto-
mim, énekkel. A kosztümöket Ada Dezső 
iparművész tervezte. Március 14-

— Bálint Alice zongoraművésznő és Ta-
kácsy Vilma énekművésznő hangversenye 
március 16. 

— Hoehn Alfréd zongoraművész Brahms— 
Chopin-estje március 21. 

— Beethoven zenekari est, Weisz Margit 
és Gervay Erzsi, valamint a Pénzintézeti és 
az Operai zenekari teg'ik közreműködésével. 
Vezényel : Kőszegi Sándor tanár, ápr. 2. 

— Weingarten Paul dr. zongoraművész és 
Wagner Erica, n wieni Deutsches Volks-
theHter művésznőjének együttes hangversenye, 
április 4. 

— Földesy Arnold világhírű gordonka-" 
művész egyetlen hangversenye április 6-án 

WEIGERTH ALADÁR 
személyében eav n 'gvfoheNói?;}. ui zene-
szerzőt is-
mert meg a 
pesti közön 
ség. Kedd 
bemutatkozá 
sa a legtelje 
sebb sikerre 
járt. Weiner 
nál tanul 
Weigerth, ak 
tele van öl 
letekkel é> 
tartalmas 7t 
nei gondoli-
tokkal —szo 
nátáját oros 
fogsága ala 
irta, ennek i 
11. előadást 
volt a kedd 
Linz Márta 
tökéletes mű-
vészete által. Dalait azokra a versekre 
irta, amelyek önként kínálják a zenét. 
(Rilke, Tagore, Hoffmansthal), Medek Anna 
tökéletes művészettel adta elő a dalokat. — 
Zongoradarabjait pedig a legkiválóbb ma-
gyar zongoristák egyike: Szatmári Tibor 
juttatta diadalra. A Zeneakadémián zsúfolásig 
megtöltő közönség lelkeeen ünnepelte a kiváló 
szerzőt és a nagy műélvezetet nyújtó művé-
szeket. Az estélyt a „Koncert" hangverseny-

vállalat rendezte 

KÉTHELY1NÉ WAKOTS MARGIT 
Noseda Károly kiváló növendéke mult hé t en tar-
totta dalestélyét, amelyen igen nagy sikert aratott. 

A „Koncert" közleményei 
Hegyi Emánuel II. zongorahangversenye 

március 10-én. (Z. Vs9.) 
Dr. Vásárhelyi Tessza és Zala Lily együt-

tes estje március 12-én. (Z 1 / a 9 . ) 
Melles - Schuster - Hollós-Zsnmbéky vonós-

négyestársaság orosz estje, Róth Ernesztin és 
Herzog St »Ha közreműködésével március 
13-án. (Z. l/a9.) 

Nirschy Emilia növendékeinek táncestélye 
március 18 án. (V. ll*9.) 

Dr. Orbán Gábor II szavaló estje Medek 
és Tarnay közreműködésével március 24 én . 
Z ( . »/«9.) 

Révész (Rohonyi) I lonkának a székes-
fehérvár primadonnájának képét közli boriték 
old dián a Szinhazi Élet mostani száma. Révész 
Ilonka kulturált Ihangu, nagy intelligenciájú 
színésznő, pompásan táncol, szóval a prima-
donna minden kvalifikációjával rendelkezik. 
A szezon újdonságaiban, a Hamburgi meny-
asszony — Lottika, Hazudik a muzsikaszó 
— Jutka és az Aranymadár és Bajadér cím-
szerepeiben aratott őszinte sikereket. 
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Kitűnően sikerült művészestélyt rende-
zett a Lukács-féle zeneiskola a Gellért-szálló-
ban március 1-én. A művészest keretében 
feltűntek Gábor György, kitűnően átérzett csello-
szolójával. Nagy Emmi, ki nagy zenei intelli-
genciával adta elő Godard egyik koncertjét. 
Vermes Ilma szép technikával játszotta Weber 
Perpetuum mobilejet. Egy kvartettben f- Itünt 
Turchányi Rózsi és Naszvady Sándor, kelle-
mes tenorral énekelt Peres László, Rozs Kál-
mán saját szerzemény ü költeményét adta elő. 
Schnöller Mici nagy sikert aratott szavalásá-
val. A művészest keretében balettszámokkal 
szerepeltek és kitűntek : Makuber Lajos 
Király Gyula, H^rsányi Vali, Tóth Juliska, * 
Dréger Erzsi, Kréz Marion, Németh Ilonka. 
Herke Gyurika és Bordách Pityu. A hálás 
és megértő közönség, mely teljesen meg-
töltölte a termet, minden számot ujráztatott. 

WAGNER ERZSI 

hangversenyénekesnő a Vigadó nagytermé-
ben rendezett koncertjén nagy sikerrel éne-
kelt. A közönség lelkes tapsokkal köszöntette 
a kiváló stilusérzékkel és finoman csengő 

hángon előadott énekszámait 

KÁLMÁN MÁRIA 
előkelő közönség előtt rendezte önálló estéjét 
a Katholikus Kör termében. Nagy kulturáju, 
kiválóan képzett hegedüművésznő Kálmán 
Mária, aki külföldön már számos megérde-

melt sikert és általános elismerést aratott. 

Magyar hegedű diadala 
külföldön 

Gyakori eset, hogy magyar művé-
szek külföldi, sikeréről hirt adunk 
a Színházi Élet-ben, hiszen a leg-
több magyar tehetség itthon, rend-
szerint külföldi sikerei után tűnik 
fel. Kivételes örömmel közölhet-
jük, hogy ez egyszer nem hege-
dűs, hanem hegedű aratott ha-
talmas sikert. Ugyanis Aage Ma-
delung, a világhírű dán iró a 
mult évben hegedűt rendelt a 
felesége számára Budapesten. 
Madelung felesége francia he-
gedüművésznő s eddigi hangver-
senyein olasz Johannes Babtista 

padagnini hegedűt használt. Aage Madelung a 
napokban levelet irt egyik budapesti újság 
főszerkesztőjének, amelyben köszönetét tol-
mácsolta Tóth Jánosnak, a kitűnő művész-
hegedüépitőnek, aki azt a felesége számára 
rendelt hegedűt készítette. A híres iró leve-
lében a következő kedves gratulációt hasz-
nálja : „Tóth János művészhegedükészitő, a 
hegedükészitők művésze." A kitűnő hegedű 
minőségéről ujabb bizonyítékot nyújt Bur-
mester Willy, a világ egyik Iegvirluozabb mű-
vészének kijelentése, hegy a Tóth-féle he-
gedű a legjobb az összes hegedűk között. 



5 6 S Z Í N H Á Z I Él .ET 

Mágikus éjszakák 
az Excelsior téli kertjében 

Az Excelsior téli kertjében estéről-estére 
csodálatos mágikus kísérletek és telepatikus 
szeánszok ejtik bámulatba «z előkelő néző-
közönséget. A meghitt, kedves fészekben, 
amely inkább egy nagy, de mégis intim sza-
lonhoz hasonlít, finom és elegáns közönség 
gyűl egybe minden es'e, hogy gyönyörködjön 
a legelvontabb és legrejtelmesebb művészet-
ben, amit eddig csak India misztikus és szent 
életű fakirjai tudtak produkálni. Az uj kor-
szak uj vágyakat és uj szórakozásokat keres ; 
ezt az evolúciós törekvést szolgálja az Excel- , 
sior téli kertje, amely a sablonok helyett a 
misztikummal szórakoztatja a közönséaet. 

Tiz óra után, mikor az artisztikus helyiség-
ben kigyúlnak a csillárok, ragyognak a női 
szemek is, míg a kis pódiumon furcsa és 
különös titokról lebben le a fátyol. 

Schenk Jenő, az ismert telepatikus fenomén 
n művészi vezetője az Excelsior téli kertnek. 
Maga is izzig-vérig művész, aki komolyan 
veszi a „mesterségét" és nem halad kitapo-
sott utakon Az ő telepatikus szeanszai min-
dig többet jelentettek egyszerű mutatványnál, 
mert azoknak tudományos jellege élményt 
elentett azok számára, akik megcsodálhatták. 

Most Schenk Jenő a művészi vezetője az 
Excelsior télikertnek és raita kívül lovag 

Kassay, a világhírű illuzionista képviseli a 
műsorban a rejtett és misztikus tudományo-
kat. Lovag Kassay Budapesten még nem lá-
tott szenzációs mutatványokkal ejti ámulatba 
a nézőközönséget. Külön látványosságszámba 
megy a lovag művészi felszerelése, amely 
sok millió értéket reprezentál. 

Az absztrakt mutatványokon kivül a mű-
vészet más ága is jelentősen képviselve van 
az Excelsior télikert uj műsorában. A nagy-
szerű számok közül kiemeljük a következőket : 

Zoltán Böske előadóművésznő szavalataival 
ér el esténként nagy sikert 

A Zankopf-trio eredeti orosz táncokat mu-
tat be festői jelmezekben. 

Különösen nagy sikere van Vidos Jenőnek 
uj szólóival és nézőiéri mókáival. A kitűnő 
komikus minden szavát harsogó derültség 
kiséri. 

A táncnak még három nagyszerű szám ál-
doz. Bachlanoff táncfenomén orosz szólója 
igazi művészi produkció. Mme Odys a világ-
hírű francia spicctáncosnő hajlékony, finom-
vonalu ballerina, aki a régi iskolák techniká-
jába az uj iránvzat érzéseit vegyíti. A klasz-
szikus tánc két igen jeles reprezentánsa sze-
repel még, a széles körben ismert Eckhoff nő-
vérek. 

Almássy Mária diszőz hangulatos és finom 
sanzonókat ad elő. Az előadást a Bauer-
Serafini Párisból ha7atért kvintettel kiséri. 

AZ EXCELSIOR TÉLIKERT „Foloríporterek felvétele' 
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Spor tbál . A Spárta Atlétikai Klub 17-én, 
szombaton ünnepeli 20 éves fennállásénak 
jubileumát az Utazók Egyesületének díszter-
mében, nagyszabású, reggelig tartó bál kere-
tében. Az estély sikere Koós Tibor zeneszerző 
rendezésével már előre is biztositv« van. A 
bálon hivatalosak Budapest legszebb hölgyei, 
az összes klubtagok és nevesebb előkelőségek. 

Műsoros estély. A Magyarországi Magán-
tisztviselők Szövetségének vigalmi bizottsága 
3-án az Utazók dísztermében kabaréval egy-
bekötött bált rendezett. Felléptek : Berky Lili, 
Vaszary Piroska, Babrik János, Salomon 
Béla, Gózon Gyula, Gózon Gyula, Baló 
Elemér, Vig Miklós, Rittka Ferenc és Gár-

donyi mind nagy sikerrel. Az énekszámokat 
Somló Pál zongoraművész kisérte. .Műsor 
után a következő párok nyitották meg a tán-
cot : Gáspár Árpádné Pickler Emillel, Fischer 
Pálné Bajén Gyulával, Hermanné Baján Gizi 
Fischer Pállal, dr Faragó Lászlóné Volentér 
Istvánnal. Rothenstein Berta Kovács István-
nal és Pickler Frida Lőwinger Árpáddal. Az 
estély elnöke Pikier Emil és Ketly Anna, 
alelnöke id. Baján Gyula és Fischer Pál. 
Az estély főrendezője Berezel Sándor a száz-
tagú rendezőbizottsággal egvütt sokat mun-
kálkodott a siker érdekében. 

A Józsefváros i Izr. Nőegylet é s Leány-
egylet 3 án tartotta művészkabaréval egybe-

ünited States Lines-
Szereteíhajóján, 

A FEHÉR ROZSA BÁLON 
A Szent Gellért-szálló n a g y t e r m é b e n a f é n y e s e n sikerült Fehér Rozsa bpl a lkalmából a r endezőség 
rekons t ruá l t a az Uni ed S at- s Lints Szei t-thajójat. k< pen láthatói : Koiniss / ignston, dr Danes 
Gyula , Ott l ik Anr ' rás , dr . J ákó István, Jakabl ézy Zs igmord , Vitéz S ré te ' István, Sri-ter Mária, dr. Ba-
ranyay Brúnó, gróf Beth len Is tvánné, Pen te ' e i Molnár J á n o s , Rakó- sky Ivá" belügyminiszter , Véchey 
E l e m é r b á r ó Győrffy S a m u , Scitovsky Béláné, l<uttk«y Aladár, Sci tovszky Baba, dr. Cseh La jos és 

Scitovszky Béla 
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kötött jótékonycélu bálját az Ügyvédi Kamara 
termeiben. Közreműködtek: Komlóssy Emma, 
Nagy Maca, Szász IIa, Salamon Béla, Gár-
donyi, Gonda Ernő, Tamás Benő, Radó 
Sándor, Lakos Tibor, Székely Mihály, Fekete 
Imre és Kaufmann Tibor. Az Ízléses műsor 
után regaelig tartót' a tánc. Az estély véd 
nökei : Dr. Vázsonyi Vilmosné, dr. Hevesi 
Simonné, dr. Baracs Marcellné és Hajdú 
Jenőné voltak. A rendezőbizottság taejai : 
dr. Scheiber Erzsi elnöknő. Fekete Mihály 
és Kaufmann Tibor teljes energiájukkal dol-
goztak az estély sikere érdekében és a ne-
mes cél elérése szép sikerrel végződött. 

A „Charité" bálja. A Charité poliklinika 
orvosi kara február 25-én a Gellért-síálló 
nagytermében hangversennyel egybekötött 
zártkörű bált rendezett. Közreműködtek : Basi-
lides Mária, Darvas Lili, Szedő Miklós, Szé-
kely Arnold, Tarnay Alajos. Az Ízléses mű-
sor után „Beteg a rózsám" csárdással a kö-

DEUiSCH M<\NCy 
az aradi polgári jótékony nőegylet estélyén nagy 

sikerrel táncolta el „Diana-tánc"~át. 
Steinitzei és Török felv. 

vetkező párok nyitották meg a táncot: Krausz 
Erzsi dr. Balassa Lászlóval, dr. Beck Jenőné 
dr. Imhof Dezsővel. Preisach Irén dr. Fenyő 
Jánossal, Gerbel Magda dr. Weidlinger Imré-
vel. A rendezőbizottság elnöke : dr. Kázmér 
Jenő, alelnöke : Szedő Imre volt. Az estély 
tiszta jövedelmét az építendő kórház beren-
dezése javára fordították. 

Kabarée lőadás Vácott. A váci ifjúság 
március 3-án este a Pannónia nagytermében 
sikerült kabiréelőadást rendezett. A közönség 
sokat tapsolt a kitűnő műsornak, amelynek 
keretében Ösztreicher Pál, Schik Béla, Schweit-
zer Pal Oblatt Mór, Szegő Imre, Fleischmann 
Jenő. Spitz László, Glück Tibor a legjobbat 
produkálták. Meg kell dicsérni Leopold Jenőt, 
aki ötletesen konferált és Glück Andort, aki 
az énekkárt dirigálta. 

Országos Vasbál. Fojyó hó 4-én ómora-
viczai Heinrich Ferenc v. m, k. keresk. mi-
niszter fővédnökségével tartották a Vigadó 
összes termeiben a 7 ez évi Országo* Vasbált. 
Az esiély főrendezője : Pirkner Béla. A tánc-
hoz a zenét Fricsay Richard katonazenekara 
és Kóczé László cigányprímás b-indája szol-
gáltatta. Reggelig pompás kangulatban táncolt 
az előkelő közönség. A táncot a következő 
párok nyitották meg : a vasasok csárdására : 
Farkas Nelty—Heinrich Antallal, Schwarcz 
Klári—Gombos Miklóssal, Ghimessy Ilona— 
Schwarcí Gyulával, Von den Eyndi Yvonne— 
Hajdú Andorral és Pirkner Konrádné—dr. 
Hirsch Ernővel. Az estély tiszta jövedelmét 
jótékonycélra fordították. 

A szék. főv. Elektromos Művek alkalma-
zottai sportegyesületük javára 3-án fényesen 
sikerült kabaréval egybekötött táncmulatságot 
rendezlek a- budai Vigadóban. A kabarén 
felléptek : T. Teleky Ilona. Sándor Stefi, Sala-
mon Béla, Ferenczy Károly, Bihari Sándor, 
Komlós Vilmos. Várnai László, Gonda Ernő, 
Kola József és Székely Aladár. Az estelyen 
megjelentek az igazgatóság képviseletében : 
Refeld Antal, Plósz Pál és Lampel Géza igsz-
gatók, a védnökök képviseletében : dr. Her-
mann József, Kauser Jakab főtanácsosok, 
Szaszovs^ky Ottó, Justus Arthur tanácsossk, 
Tubolv János főt tkár és Tschoda Ede főfel-
ügyelő. A nagysikerű műsor után hajnalig 
tartó tánc következett. A rendezőség ezúton 
is köszönetet mond a szívességből fellépő 
művészeknek. 

Gyógyszerész-bál. A Gyógyszerészek Egye-
sülele febr. 25-en a Vigadó összes termeiben 
tartották meg ez évi nagyszabású báljukat. A 
megjelent előkelő közönség pompás hangu-
latban táncolt kivilágos kivirradtig A kedé-
lyes hangulat az éifélutáni souper alatt csak 
fokozódott A tánchoz a zenét Kóczé Laci 
és fia bandája szolgáltatta. 

Jutalomestély. A Jóbarátok Köre febr. 28-án 
a Park Kávéház nagytermében Ormos Béla, a 
Royal Orfeum tagjaj javára jutalomestélyi 
rendezett. 
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Jelmezbál. A „Modern Kultur 
Társaság" február 28 én tartolta az 

» Ügyvédi Kamara összes helyiségei-
ben ez évi jelmezbalját. Az estély 
fényes sikerét a vigalmi bizottság 
tagjai a rendezőséggel együtt már 
előre is biztositotlák. Az éjféli 
souper után az estély tancrende-
zője a táncoló párok kérésere tanc-
versenyt rögtönzött, győztesei : Pol-

A KORMOS-INTÉZET MATINÉJA gár Magda — Vermessel, Demhot 
Balról j o b b r a : Rejtő Márta, Kisfalvi Klári, Altmann Lili, Várkonyi M ? n c i — L á n y i v a l , W e i s z L e n k e — 

Klári, Gittinger Böske,_Grünwald Magda,.Kaufmann<|Juci. W i n t e r r e l le t tek. 

Gyermekelőadás. A Kormos 
Gabriella magán elemi tan- és 
nevelőintézet növendékei 4 én, 
vasárnap délelőtt a Kis Komé-
diában fényesen sikerült, na-
gyon kedves gyermekelőadást 
rendezett. A műsor összeállítását 
Kormos Gabriella igazgatónő vé-
gezte nagyon Ízlésesen, sok di-
cséretet érdemel a prózai dara-
bok és képek ügyes betanításá-
ért. Várkonyi Klárika Liszt II. Rap-
szódiát táncolta bájosan, ugv-
szintén a japán balett és a 
tündérbalett sikere is igen nagy 
volt. Grünwald Zita Kozma Mar-
cival és Weinberger Éviké Kar-
dos Gyulával keringőt, one-step-
pet és shimmyt táncoltak, oly 
ügyesen, hogy sok felnőtt sem 
táncolja különben. A táncokat 
Adorjánné M. Frida tánctanár-
nő és művésznő tanította be 
hozzáértéssel és sok tudással. 

A hORMOs-INTÉZET M vTINÉJA 
Fe ' ső sor balról jobbra : Schneider Beatrice, Schossberger Zsuzsi, 
Grünwald Zita, Vidor Lib, Ehrlich Ibolyka. Középső so r : Grün-
wald Magda, Gitiinger Böske ke j tő Má ' t a , Várkonyi Klári, Alt-
mann Lili, Kisfalvi Klári, Vermes Piroska 3-ik sor , Kármán 

Éva, Kaufmann Juci, Gyárfás Manci. 

•Ékszerész-bál. A Vigadó összes termeiben 
a Magyarországi Ékszerészek 3 án tartották 
ez évi nagyszabású báljukat- Az estély tiszta 
jövedelmét jótékonycélia fordítják. A vigalmi 
bizottság efnöke : Kuliner Gyula, háznagyok : 
Dávid Mihálv, Schwarcz Adolf, Grünberger 
D. és Zwillinger Adolf. Táncrendezők : Fried-
mann Hugó és Lőw Henrik voltak. Bálanyék: 
Breitner Lipótné, Kuliner Gvuláné, Lengyel 
Bertalanné, Lőw Sándorné, Földes Ferencné, 
Gander Józsefné. Kleinberger Anlalné, Liszt 
Hugóné, Dávid Mihályné, Schwarcz Adolfné. 
A fényesen sikerült estélyen reggelig pompás 
hangulatban táncolt az előkelő közönség. 

Szücsbál. Tiz év ó'a az idén előszörujitj a 
fel a Magyar Szücsmesterek Országos Egye-
sülete a békevilág farsangjának kedves emlé-
két a Szücs-bált. A bál rendezősége valódi 
szőrme táncrenddel lepi meg a hölgyeket. 
Jegyek borítékos meghívó ellenében a báli 
rendezőség irodájában Saskör, lrányi-u. 17 
válthatók. 

Műsoros táncestély. A Magyar Testgya-
kgrlók Kőre (M. T K.) febr. 24-én a Térézvárosi 
Kaszinó helységében, vacsorával és kabaré' 
val egybekötött, reggelig tartó műsoros tanc-
estélyt rendezett. A művészi rendezést Har-
math Imre végezte, a műsoron közreműköd-

tek : Türk Berta, Salamon Béla, 
Radó Sándor, Tamás Benő, Kom-
póthy Gyula, Iványi Dezső, Gallai 
Nándor, Sándor Gizi. Gonda Ernő, 
Nagy Maca, Rott Ferenc, Latabár 
Kálmán és Harmath Imre Az ének-
számokat Heidlberg Albert kísérte 
zongorán. Az elsőrendű műsor után 
kedélyes han ulatban táncoltak, Ko-
zák Gábor híres cigányprímás ban-
dájának muzsikájára. 
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Ahol a józan nyugat az álmodozó kelettel találkozik 
Két izzó szerelmi költeményt peregtet le 

u j műsorán a Corvin-szinház. Az eeyik az 
In ch' Allah! (Átokország) az ezeregyéjsza-
kának egyik meséjét támasztja életre, a má-
sik a Hívatlan vendég, az uj Amerika éle-
téből tár elénk egy érdekes jellemző fejezetet. 
Pszichológiai szempontból ritkán akad érde-
kesebb és tanulságosabb látvány, mint ennek 
e két filmnek a találkozása. Az Átokország 
csupa pasztelles sóhaj, túlfűtött színek, buja 
de erőtlen szerelmi vágyakozás. Az alakjai 
•angyalok és emberi démonok, akik epeked-
nek, gyötörnek, szavalnak, meghalnak a 
szerelemért, hőstetteket visznek véghez. Mi-
lyen más és mennyire jellegzetes ezzel 
szemben az érzelmességtől mentes Amerika 
filmje. A Hívatlan vendég hősp nem hold-
világos éjszakákon próbálja lantos dalokkal 
meghódítani kedvesét, hanem boxmérkőzést 
folytat érte, végül pedig egy betörő segél>ével 
felnyittatja a leány gyámjának Wertheim-
kasszáját és a kapzsi és furfangos nagybácsit 

lefőzve, ellopja szive választottja hozományát, 
hogy azt egy lovagias mozdulattal annak 
lábai elé rakja. Lehet-e egy ilyen hősnek 
elientállni ? Amerikaban semmiesetre sem. 
Különösen akkor nem, ha a főszerépet Ro-
bert Warwick játssza, ez a pompás izmu, 
nagyszerű atléta és kitűnő színész. Mintha 
az őskor egy-egy drámai fejezetét látnák 
megelevenedni egy-egy ilyen modern amerikai 
filmen, ahol a férfi fizikai erejével harcolja 
ki a nőt. Minden egyes ilyen film titkos 
propagandáié a testgyakorlásnak és a sport-
nak. Amerika nigy sul>t helyez arra, hogy 
az emberiség általános elsatnyulásával szem-
ben uj gladiatorizmust hirdessen. Ügyes esz-
közökkel igyekszik erre a célra megnyerni a 
nőket, amennyiben csupa olyan szerelmi tör-
téneteket mutat be, melyeknek rokonszenves 
férfihőse izombajnok, atléta, kitűnő lovas, 
boxoló. A nők figyelmét és érdeklődését tehát 
az intellektuális ferfitipusról egyre fokozott 
mértékben a fizikailag ép férfitipus felé tereli. 

Jèlênet a „Hívatlan vendég" cimü Cosmos-filmből 
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KAS ERMANN 
a olumbí. s* - ris: >í" című Star^film c imszere r ében . . . K a n á r i 



Magyar film 
Nem tudok szebb és meghatóbb cimet adni 

•ennek a beszámolónak, mint : Magyar film ! 
Balogh Béla a Fehér galambok fekete vá-

rosban" cimü hatfelvonásos életkép irója és 
rendezője régi kipróbált erőssége a magyar 
filmgyártásnak. Azon kevesek közé tartozik, 
akik ellent tudtak állni a külföld csábításainak, 
mert rajongó hittel biztak a magyar filmgyár-
tás feltámadásában. Nékem is birtokomban 
van a Vifa-filmgyár egyik direktorénak levele, 
amelyben kérnek, hogyíBaloghék nem volná-
nak-e hajlandók Berlinbe menni? És Szi-
ronthay Lhotka, a May-filmgyór művészeti 
vezetője, jelenleg az Ermolieff-filmgyár igaz-
gatója is ismételten hivta Baloghot és fele-
ségét nagyszerű fizetési ajánlalokkal. De ők 
itt maradtak és addig agiláltak, buzgólkodtak, 
amíg összehoztak annyi tőkét, amennyiből 
most elkészithptték a Fehér galambok fekete 
•városban cimü drámájukat. 

Régen láttunk kedvesebb és melegebb ün-
neplést, mint amilyennek a Kam jra-Mozgó 
tágas nézőtere volt színhelye a bemutatón. 
Mindenki eljött, aki szereti a magyar filmet, 

aki a szivén viseli a sorsát. A régi, kedves 
színészek, akik ott álltak filmgyártásunk böl-
csőjénél. A statiszták, akiknek már régen 
nincsen dolguk. A jövőbeli csillagok, akik 
töretlen reménnyel hisznek abban, hogy még 
felvirrad nékik is. És köröskörül a külföldről 
hazaszállingózott kitűnőségek . . . Azután pe-
regni kezd a film. 

Először a szinlapot vetítik és az ember ol-
vassa a neveket : Vándory Gusztáv, Muzs-
nay Bella, Lóth lia, Czartorisky Mária . . . 
és a többiek, mind, csupa magyar férfi és nő 
az ember szivéhez szeretné ölelni valamennyit. 

A film meséje : egyszerű, halk, szivbe mar-
koló. Olyan mint egy halk mese, a mi nyomo-
rúságunknak, a középosztály pusztulásának 
emberi szívvel megérzett fájdalmas tragédiája. 
A tudós, aki nem tud egy pár cipőt venni a 
feleségének és akinek nem telik karácsony-
fára. És ebben a borzalmas összeomlásban, 
amely mindent felforgatott, csak egy marad 
meg tisztán és drágán : a becsületük, a gyen-
gédségük. a szent türelmük és lemondásuk. 
Balogh Béla egészen modern játékfilmet irt, 
került minden lármás hatást, az érzésekhez. 

Jelenet a „Fehér ^Mambók a fekete városban"_cimü Müvész-filmbő 



a belátáshoz, a nemes emberi indulatokhoz 
kivánt szólni. És mert becsületes, művész-
eszközökkel akarta ezt megvalósítani, célját 
is érte. A bemutatón nem maradt szem szára-
zon és nemcsak az egyes képeket tapsolták 
meg, hanem még az egyes feliratokat ist 
Mintha a nézőtéren összegyűlt valamennyi 
szenvedő ember jajkiáltása sikoltana ki a 
képből, mintha Balogh mindnyájunk helyett 
hangot adott volna elfojtott keserűségünknek, 
szemérmes nyomorúságunknak. Ritkán láttam 
művészi alkotást, amely egy szociális kérdést 
ennyi nemes önmérséklésseh és mégis hatá-
sosan tudott volna feltárni. Bizonyára sokan 
lesznek, akik azt fogják mondani, hogy Balogh 
Griffith iskoláját követi. Én e?t tagadom. Mert, 
ha művészi hitvallásuk és felfogásuk hasonló 
is, Balogh annyira egyéni és olyan tökéle-
tesen magyar, hogy művészetét lezárt, egé-
szen egyéni megnyilatkozásnak kell tekin-
tenünk, B logh is, mint Griffith, csupán ki-
fejezője annak az uj művészi iránynak, amely 

végre ráeszmélt arra, hogy a film mégsem 
pannoráma, hanem mindenekfölött művészi 
célt szolgál. 

Jól esik m-gállapitanunk, hogy a színészi 
gárda teljesen a helyzet magaslatán áll. A 
három női fősze-eplő: Lóth lia, Aíuzsnai Bella 
és Czartorisky Mária egyenkint is kiválóak 
voltak. Lóth Ha művészetének csúcsán áll, 
vetekszik a külföld legnevesebb szubrettjei-
vel. Muzsnai Bella finom, halk és poétikus. 
Czartorisky Mária ekzotikus szépsége ele-
gánciája és rokonszenves temperamentuma 
egy színésznő kitűnően megjátszott szerepé-
ben érvényesült. A férfiak közül Vándory 
Gusztáv professzora rendkívül gondosan ki-
dolgozott és elmélyült alakítás, Sarkadi Ala-
dár jellegzetes nyárspolgár. Mészáros kissé 
még merev, de azért rokonszenves bonviVantja 
a drámának. De erősségei a filmnek Vágó 
Béla, Abonyi Géza, Sziklai Cornélné, Ujhelyiné 
é3 egy kis epizódjelenetben érdeklődést kel-
tett Boross Mihály, az ismert újságíró is. 

Jelenet a „Fehér galambok a fekete városban" cim r.i"Müvész-filmből 
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Pethes Imre és Szécsi Ferkó 
Amerikába mentek 

Külön hajó t építettek a s z á m u k r a 
Még a Wanderbiltek sem dicsekedhetnek 

azzal, hogy külön hajót építenek a számukra, 
amikor Amerikából Európába utaznak. Annál 
érdekesebb, hogy két magyar színészt ért ez 
a megtiszteltetés. Az igaz, hogy nem modern, 
szalonfülkés, báltermes hajót kaptak, hanem 
csâk olyan XV. századbeli gályát, amelyet 
vitorlák segélyvei ballagtattak át nz Óceánon. 
Viszont eldicsekedhetnek azzal, hogy akár-
milyen lassú is a hajójuk, azért őket még-
sem előtte meg még senki az utázásukban, 
mert ők egyenesen Kolumbusz Kristóffal 
utaznak Amerikába. Pethes Imre és Szécsi 
Ferkó ugyanis főszereplői Bassermann Albert 
mellett a Kolumbusz Kristóf-filmnek, amely a 
Royal-Apollo u' műsorát uralja. Lebilincselő 
látnivalók, a XV-ik század regényes világá-
nak megelevenedése teszik rendkívül érde-
kessé ezt a nagyszabású drámát, melynek 
külön érdekessége, hogy a nagynevű német 
színeszek "és a legkitűnőbb magyar gárda 
ogyüttesen szerepelnek benne. 

A Vatikán csodái 
Szironthay Lhotka, aki néhány év elől/ 

a Star filmgyár kötelékében állott és annak 
iparművészeti vezetője volt, tudvalevőleg Ber-
linbe vándorolt ki, ahol csakhamar a Joe 
May-filmgyár művészeti igazgatója lett. Innen 
szerződött azután el a múltév őszén a müncheni 
Ermolieff-miivekhez, ahol szintén a gyár mű-
vészi vezetését bizták rá. Szironthay min-
denekelőtt egy nagvszibásu propagandafilmet 
készített, melynek tárgyát a szentek életéből 
mentette. Most azután ugyancsak a Vatikán 
támogatásával egy ujabb hasonló propa-
gandafilmetkészitett, melynek, mint Szironthay 
levelében írja, külörjös érdekessége, hogy 
megelevenedik benne a sixtusi kápolna vi-
lághírű freskója, a „Végitélet". Másik nagy 
érdekessége l^sz a filmnek, hogy azon egy 
pápaválasztó konklávé teljesen élethű jelenete 
is látható Ie=z. A külső felvételek az olasz 
dolomitokon és Rómában készülnek A Szt. Pé-
ter templom előtti téren a húsvéti istentisz-
teletet is megörökítik, hatalmas, negyvenezer 
főnyi tömegével. Ez az első eset, hogy ilyen 
felvételre a pápa engedélyt adott Érdekes, 
hogy a film két főszereplője magyar : Esz-
terházy Ágnes grófnő és Kiirthi Böske. Ma-
gyar a fotografia : Virágh Árpád az opera-
tőrje és a díszleteit is magyar ember tervezi : 
Szironthay Lhntka. A műtermi felvételeket» 
Münchenben készítik. A sajtópropagandát 
Szatmári Jenő újságíró intézi, az állóképeket 

M V I 1 / 2 A T B p e s t , T e r é z - k ö r u t 41. s z á m . 
I>l I L I V I I M I Te le fon : 7 1 - 6 2 . 
Márc 8 II Aranvszivü Lilian, reiten lovagja. 
91árc. 12-14. Szerelem ka'andora Anita Berber a fő-

szerepben) é s a k isérő műsor . 

Balázs Dezső berlini fényképész készíti. Tech-
nikai vezető : Gárdos Leó. íme, így derül ki, 
hogy az orosz hangzású Ermoliefí név alatt 
mint már annyiszor, magyar tehetségekkel, 
kulturával találkozzunk. 

PHÖNIX v f i fker^Rákócz I -u t 68. szám 
Márc. 8—11-ig 

R e p ü l ő b nditáK 
Márc. 12—14-ig. 

Páncélbörü nanditáK 

E L I T E - M O Z O Ó , B p e s t , Lipót körút 16. 
Marc 9—11. Dr. Gaudeamus vagy az ajtd-ablaknélküli ház. 
Márc. 12—>5. Letört bimbó . 

F ö t t a r o s N a g y m o s j ó R a k ó c i ut 7u. 
Márc. 8-1» Aranyszívű Liiián Kf te t - lét lélek. Jlárc. II. 
Vai farkasok. Márc. 12-14. Letört bi.nbók Vánuormadarak. 

TÜNDÉR Budapest, Szondi-utca 11. sz. 
Telefon : 17.:—27 

Márc. «-II. Pü /tnlo bének két rész együtt. 
Márc. 12-13. Poklot világa 
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Két milliót esténkint í 
í. 

Budapesten „Csillagvizsgáló" cimmel adták 
annak idején a Városi Színházban Lehár 
Ferenc „Sterngukker" cimü operettejét. A 
gyönyörű zenéjü operettenek nem a legsze-
rencsésebb volt a szövege. Lehárnak pél-
dául direkt nem tetszett. Mostoha gyerekként 
kezdett bánni a Sterngukkerrel és eladta 
Olaszországra fix összegért. Olaszországban 
aztán az történt, hogy Lehár muzsikájához 
teljesen u j szöveget írattak és az operette 
szédületes sikert aratott. Olyan szédületes 
sikert, hogy Trau, a bécsi Stadttheater igaz-
gatója sietett megvenni a darabot Bécs s zá ' 
mára. Tizennegyedikén lesz a premiérje „Li-
belletanz" cimmel. 

II. 
Most következik cikkünk második fejezete, 

mely arról szól, hogy Kosáry Emmi a mult 
héten felrándult Bécsbe pár napra. Mikor 
Lehár megtudta, hogy a primadonna Bécs-
ben van, rohant Kosáryhoz és vitte a Stadt-
theaterbe. Itt a szerző és a direktor a csilla-
gos mennyboltot Ígérték Kosárynak, hogy 
játssza el a „Libelletanz" primadonna sze-
repét. A primadonna nem vállalté a szere-
pet. hiába volt minden szép szó, minden 
ígéret. 

Lehár ebédet adott Kosáry tiszteletére és 
ezen az ebéden minden fogás után ujabb és 
u jabb százezreket igért Trau a vendégsze-
replésért. A fekete kávénál már kerek egy 
milliót igért Kosárynak esténkint. 

III. 
A harmadik fejezet-

ben Kosáry már ide-
haza van Budapesten, s 
itt kézbesítették neki a 
táviratot, melyet mellékel-
ten közlünk, s melyben 
Herbert Trau esti két mil-
lió osztrák koronát fellé-
pési dijat kinál fel Kosáry-
nak, ha eljátssza a „Libel-
letanz"-ot. 

IV. 
De Kosáry nem játssza 

el. Még 3 millióért sem. 

Szinészverseny 
Kolozsvárott 

Kálmán Imre nagysikerű operettje a „Ba-
jadér" most kerül bemutatóra a kolozsvári 
Magyar Színházban s utána a többi erdélyi 
városokban. A március 14-ére kitűzött be-
mutató iránt Kolozsváron óriási már is az 
érdeklődés, mert Janovics igazgató a fősze-
repeket egyszerre több színésznek és színész-
nőnek osztotta ki. Radjami szerepét négy 
bonvivánt fogja egymásután játszani és pe-
dig Sümegi Ödön, Örvösi Béla, Réthely Ödön 
és Virág Lajos. Odette szerepét Kolbay Il-
dikó és Halász Baba fogják egymásután 
játszani, Mariette kettős szereposztása Ne-
ményi Lili és Somogyi Emmi a társulat két 
népszerű szubrettje között oszlik meg, mig 
Napoleon szerepét Berky Jóskának és Ekecs 
Ferencnek osztották ki. Van még egy érde-
kes kettős szereposztás és pedig a Lajos 
Fülöp és Prinpinette szerepe, amit felcserélve 
fognak játszani Leövey Leó és Izsó Miklós. 
A Bajadér 10 napon keresztül fog menni 
Kolozsváron, ami még egy olyan vidéki szín-
háznál is, mint a kolozsvári nagy sikert 
jelent. 

A szerepet kapott művészek között, most 
igazi nemes verseny indult meg, hogy ki lesz 
a jobb és kinek lesz nagyobb sikere szere-
pében. 
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LEVENDULAÁG. 
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Manci nem akar színésznő lenni 
Regény 

I r t a : S Z E N E S BÉLA 
Pólya Tibor rajzaival (10) 

Amint ment kifelé és szomorú pillan-
tást vetett a félig üres ruhatárra — nem 
nehéz elképzelni mit érezhetett akkor az 
illető szerző. 

— És akkor kérem, amint azt előre sejt' 
hette mindenki, előbújtak mind, Tibor 
Jenő ellenségei, sőt még azok is, akik ed' 
dig legjobb barátai voltak és egyszerre na ' 
gyon hangosak lettek. 

— Tibor Jenő azokban a napokban so-
kat túrt , nyelt, hallgatott és én aki addig 
csak gyűlölni tudtam őt, nagyon megsaj-
náltam. 

— De azt is be kell vallanom, hogy a 
Nagy Olga művésznő nagysága, aki később 
velem szemben nem túlságosan finom volt, 
ezekben a napok-
ban nagyon szépen 
viselkedett Tibor 
Jenő ügyében. És 
hogy milyen na ' 
gyon szereti ezt az 
embert, az akkor 
tünt ki a legjobban. 

Tessék elhinni 
jóformán az egész 
szinházzal szem' 
ben felvette a ha r ' 
cot s ha ő nincs, 
talán Tibor ur is 
Fehér Ibolya sor-
sára jut, mint bu-
kott szinész elhagy-
hatta volna a színházat, hogy ma mi volna 
vele, a jó Isten tudja. Talán vidéken nyomo' 
rogna, talán szerződés nélküli félbemaradt 
exisztencia volna, ahányat sokat ismerünk. 
Vagy, ha kapott volna is szerződést, kis 
szerepekben egyre lejebb csúszott volna, 
ilyen esetet is hányat tudok. Az Operett-
színházban van egysugó, a nővéremékkel 
jóban van, kérem valamikor szinész volt 
és tehetséges, kevés hiányzott, valami vé-
letlen, hogy a Nemzeti Színházhoz szer' 
ződtessék. Hamlettet akarta szavalni és 
most operetteket sug, — tessék végiggon-
dolni ezt a zuhanást. 

Az emberek, akkor a színháznál azt 
mondogatták, hogy Tibor Jenő minden 
eddigi sikerét véletlen szerencsének kö-
szönhette, reklám és svindli volt az egész, 
sőt a sikert nem is ő csinálta, hanem a 
partnerei, ő csak szemtelenül eléjük tolta 
magát, pedig a Ieggyámoltalanabb színi-
növendék is becsületesebben eljátszotta 
volna azokat a szerepeket. Az embernek 
a szeme-szája eláll — honnan vesznek 
némelyek annyi gonoszságot, rosszakaratot 
és irigységet! 

És tetszik tudni mi volt a legcsodála-
tosabb ? Kérem a közönség, mely addig 
imádta őt, szinte egyik napról a másikra 
elfordult tőle, azt kell mondanom: ki-

ment a divatból, 
de olyan nagyon, 
hogy már nem is 
beszéltek róla, még 
rosszat se. 

Ugy járt a szín-
falak mögött, mint 
az árnyék, az em-
ber ránézett és fájt 
a szive. 

—„Elveszett em-
ber" — mondták 
róla és mikor Nagy 
Olga kierőszakol-
ta az igazgatónál, 
hogy még egyszer, 
utolsó kísérletkép-

pen bízzon Tibor Jenőre egy hosszabb 
szerepet, előre nevettek, kárörömmel, „ez 
a szerep lesz hattyúdala" jósolgatták. 

Es még ilyeneket mondtak 
— Letört ember. 
— Halott szinész. Nem támadhat fel 

többé. 
— Nem is volt szinész. Tehetségtelen, 

felkapott ripacs. 
— Az igazgató végleg szabadulni akar 

tőle, azért adta neki a nagy szerepet Ha 
még egyszer megbukik, vége van. 

Ezt valóban mindenki érezte a színház-
nál : Ha Tibor Jenő ebben a szerepében is 

. . . és leszállt a bakról az elveszett patkót keresni . . . 
t Pólya Tibot rajza 
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megbukik, nem használhat már Nagy Olga 
sem, búcsúzhat a szinháztól. 

Én ezekben a napokban direkt irigyeltem 
kérem a Nagy Olga művésznőt. Hi min-
dent tett 6 Tibor Jenőért, jó érzés lehet 
áldozatokat hozni, azért, akit szeretánk. 
Tessék elhinni én is sokat gondolkoztam 
azon, hogy életének ezen nagy napjaiban 
mivel lehetnék segítségére Tibor Jenőnek, 
a premiér előtti hetekben sokszor éjszaká-
kon át is ezen törtem a fejemet, de hiába, 
okosat nem tudtam kigondolni. 

A főpróba előtti napon történt kérem. 
Az utcán mentem. Amint átmentem a 
kocsiúton, lábam megbotlott valamiben, 
lenéztem : egy patkó volt. Abban a pilla-
natban esett le egy konflisló lábáról, mert 
a konfíiskocsis már fékezett és leszállt a 
bakról az elveszett patkót keresni, de akár-
hogy káromkodott már nem találhatta 
meg, mivelhogy ez már rég az én zsebem-
ben volt, én pedig gyors léptekkel és zse-
bemben a patkóval siettem a szinház felé. 

— Hogy az ilyen talált patkó nagy sze-
rencsét jelent, azt éppen eléggé hallottam 
a színházban. A Nagy Olga öltözőjében is 
van egy.ugy vigyáz rá, mint a szemefényére, 
meg van róla győződve, ha elvesztené, vége 
volna sikereinek. Kérem én nem vagyok 
babonás, de akkor mégis őrültem ennek a 
patkónak és a szerencsének, amit jelentr 
igen, nagyon örültem neki, de nem a ma-
gam privát érdekében. Arra gondoltam 
kérem: én azt a patkót és a hozzátartozó 
szerencsét átadom Tibor Jenőnek, neki mo-
mentán lényegesen nagyobb szüksége van rá. 

— És kérem amit én ott az utcán bolond 
fővel, dobogó szívvel kigondoltam, azt 
végre is hajtottam. A színházba érve fel-
siettem Tibor ur öltözőjébe, hangosan ko-
pogtam az ajtaján, de tessék elhinni, a 
szivem ott belül még hangosabban kopo-
gott. 

— Szabad — mondta ő. 
Beléptem. Egy karosszékben ült, az asz-

talra könyökölve a szerepét tanulta. Az 
arca sápadt volt csak a szeme körül vol-
tak vörös karikák az álmatlan éjszakákból. 

— Mit tetszik? — kérdezte nem nagyon 
barátságosan. 

Én ott álltam előtte gyámoltalanul, ke-
zemben az újságpapírba csomagolt patkó-

val és arra gondoltam: kár hogy az öltö-
zőkben nincs sülyesztő mint a színpado-
kon, mert jó lett volna a pincébe besü-
lyedni. 

Rémes szituáció volt kérem. Nagy nehe-
zen végül mégis csak eldadogtam valahogy, 
miért is jöttem. Találtam a patkót az ut-
cán és felhoztam, mert hátha szerencsét 
hoz Tibor urnák, mert részemről nagyon 
szeretném, ha nagy sikere volna u j szere-
pében. 

Persze ezt nem mondtam el ilyen folyé-
konyan, sőt talán nem is mondtam el 
végig, csak gyorsan letettem a patkót az 
asztalra és még mielőtt Tibor ur egyet is 

felelhetett volna, már ki is szédültem az 
ajtón. 

Kegyed babonás ? Nem ? Éa sem, de 
látja kérem nem tudok szabadulni attól 
a gondolattól, hogy annak a patkónak 
mégis csak volt valami iránya abban, ami 
történt, ha kérem más nem is, annyi bi-
zonyára, hogy sokkal több önbizalommal 
és bátorsággal lépett ezen incidens után 
Tibor ur a színpadra, mint ahogy manap-
ság is gyakran emlegeti. Szerinte, a sok 
komiszság után, mely az emberiség részé-
ről érte, ez volt az első biztató jel, de 
mondhatom, akkor nem túlságos finoman 
igyekezett háláját irántam kimutatni. Ma 

Az utcasarki hordárok a tanúi a nagy sikernek . . . 
Pólya Tibor rajza 
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már ő is szégyenli*a dolgot, de meg nem 
történtté ezzel nem teheti., 

Mi tör tént ké rem? Az tőr tént , hogy 
olyan siker volt, amilyenre aKedves Szín-
házban még nem volt példa. Tibor Jenőnek 
már volt néhány sikere, de akkor egyszerre 
a legelsők sorába került, ami azóta vele 
történt, azt mind a n n a k az estének kö-
szönhette, ő maga mondta ezerszer is. 

Az utcasarki hordárok a tanúi a nagy 
sikernek, csak őket kell megkérdezni, ők 
majd elmondják, mennyi levelet és virágot 
küldtek ismeretlen hölgyek Tibor Jenő 
öltözőiébe nap-nap után, a hordárok akkor 
heteken át az ő népszerűségéből éltek. 

— Képzelheti, hogy a nagy siker estéjén 
milyen boldog voltam. A patkó-átadás óta 
direkt kerül tem a találkozást Tibor Jenő-
vel, de most alig vár tam, hogy beszél-
hessek vele. (Folyt, köv.) 

Történet 
a „Válóperes hölgy"-ről és egy kabátról, 

amely le van öntve tintával 
Vajda Ernő nagysikerű darabjának a „Vá-

lóperes hölgy"-nek külön érdekessége az a 
két pompás empire stilusu pepita öltöny, 
amelyet Törzs Jenő visel. Valósággal remekei 
a színpadi divatművészetnek ezek a ruhák ; 
a Magyar Színház férfipublikuma esténkint 
csodálattal szemléli őket. Annál nagyobb 
azonban a közönség megrökönyödése, amint 
az egyik remekbe készült öltöny egyszerre 
csak az előirt instrukciókhoz hiven tintával 
leöntve jelenik meg Törzs Jenő férfias alakján. 

— Jaj de kár érte ! — Zúgják fel ilyenkor 
többen a nézőtér különböző pontjairól. 

És az arcokra a sajnálkozás kifejezése ül 
ki. A hatalmas nézőtér, mintha csak egyet-
lenegy ember volna, szomorúan konstatálja, 
hogy a pepita ruhakölteményen nagy fekete 
foltok sötétlenek. 

Megnyugtatjuk az aggódókat, a leöntött 
kabát csak „kellék" a „Válóperes hölgy"-ben. 
Így Törzs Jenő empire stilusu öltönye min-
den este „tisztán" frappirozza a közönséget. 
Vagyis a publikum újra és újra gyönyörköd-
het a szabásművészetnek ebben a nagysze-
rűen sikerült termékében, amely az „Unió" 
angol szabcság kitűnő kreálási érzékét di-
cséri. A Kertész-utca és Dob-utca sarkán 
van a nagy hírnévre vergődött „Unió" szabó-
ság irodája és műhelye, ahonnan a szezon 
legsikerültebb férfiruha attrakciói kerültek ki. 
A „Válóperes hö'gy"-ben Törzs Jenőn kivül 
Kabos szürke csikós angol öltönyével is az 
„Unió" szabóság könyvelheti el a sikert és 
a telt házak egyhangú dicséjetét. 

^Békebeli ^([színvonal a 
, Pavillon-Mascotte"ban 

A Pavillon-Mascotte egy kis békenivót 
képvisel a táncpaloták mai megváltozott 
helyzetében. A nagy nemzetközi attrakciókat 
a valutáris eltolódások miatt egyre nehezeb-
ben lehet Budapestre megnyerni és a variete-
látogatónak valóban örömére szolgál, ha 
olyan helyet is talál, amely emlékeztetni 
tudja azokra az időkre, amikor 24 koronás 
fontokkal fizették az angol táncospár fellépti-
diját. Keleti igazgató a Mascotte tulajdonosa 
és vezetője, aki hosszú és sikerekben gaz-
dag pályára tekinthet vissza, oda varázsolta 
a Mascotte színpadára a már majdnem el-
felejtett békeévek legendás variété attrakcióit. 

A Mascotte márciusi műsora változatos és 
mulattató. Nem kevesebb, mint 28 számból 
áll a gazdag repertoár, amelynek első részében 
a legkitűnőbb nemzetközi starok lépnek fel. 

Néhány finom táncszám vezeti be a mű-
sort. Gyöngyössy Manci plasztikus mozdulat 
Interpretációi, Fekete Rózsi skót tánca, Bokor 
Irén „Fantasie"-ja és Irene Dorain látványos 
és mozgalmas táncszáma sokat igérő beve-
zetői a műsornak. Illinger Illy és Miklósi 
Tusi énekelnek nagy sikerrel. 

Igen nagy érdeklődésre tart számot három 
tánckettős. Eranoff duo irányokat jelöl meg 
meg a koreográfiában. A Maibaum nővérek 
tánckettőse maga a megtestesült báj és sikk. 
Herry és Curt Janson a modern irányzatot 
képviselik és főleg excentrikus és merész 
kompozíciójukkal vonják magukra a figyel-
met. Abszolút művészi teljesítmény Hansi 
Merkel klasszikus táncszáma. 

A műsornak négy főattrakcióia van. Kari 
Libáit emiitjük elsőnek, az elismert, legkitű-
nőbb német kabarékomikust, aki groteszk 
előadásával arat esténként nagy sikert. 
Pazar humora pillanatok alatt felvillanyozta 
a közönséget, amely állandó derültségben 
hallgatja végig ötletes mókáit. 

Mary & Harry Doublon felváltva mondain-
és excentrikus táncokat lejtenek, mindkét 
műfajt egyforma rátermettséggel. Hangos 
kacajt vált ki a „Harry—Pautz—Comp." 
gimnasztikus és parodisztikus boxjelenetei, 
amelyeket páratlan virtuozitása és eleven 
humora juttat nagy sikerhez. A „Joe's Band 
of Newyork" zenei virtuozitásokkal ragyogja 
be a műsort. 

A parkett-műsorból a Janson-kettőst Tóth 
Edith és Dániel István modern táncait, vala-
mint Nyáry Emmi és Fredl népszerű tánc-
kettősét emeljük ki, mint legjelentősebb 
tényezőit a változatos műsornak. A parkett-
táncokat Vörös Jancsi zenekara kiséri. 

Ha még megemlitjük, hogy a táncokat 
Geiger Izsó tanította be és a karmesteri 
teendőket Kossár Lajos látja el, mindent 
összevetve, nem nehéz megállapítani, hogy 
miért tolong a közönség régi kedvenc helyére, 
a Pavillon-Mascotte-ba olyan lelkes szeretettel. 
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Vigyázz a férjedre! 
Komédia egy felvonásban 

Irta : Forró Pál 

Síin: Jenő leginylakása. Elegáns, diszkrét 
berendezés, egy meghitt szögletben kis asztal, 
két személyre terítve. Jenő nyilvánvalóan nőt 
vár, erre vall a nagy gond, mellyel .hangu-
latot" akar elővarázsolni. Próbálja a viiági< 
tást, tompítja a lámpák fényét, rendezget az 
asztalon stb. Vidám, megelégedett hangulatban 
van, halkan dúdol. Hirtelen felfigyel, az ajtó-
hoz siet és legnagyobb meglepetésére azon 
nem a várt barátnő, hanem a huga Up be. 

Ella (izgatottan jön). Szervusz . . . fel ' 
jöttem, nagyon fontos és sürgős meg' 
beszélni valónk van . . . 

fenő (nagyon kellemetlen neki az ügy). 
De kedves húgom . . . éppen most, délután 
őt órakor, mikor az ember idegei már 
pihenni kezdenek . . . Az ilyesmihez han-
gulat kell és én éppen . . . 

Ella (körülnéz). És te éppen vársz va-
lakit ! . . . 

Jenő. De kérlek ! . . . 
Ella. Ugyan ! Hiszen csak körül kell 

nézni ! . . . De ehhez semmi közöm. Ellen-
ben engem meg kell hallgatnod. A húgod 
ügye fontosabb, mint bármilyen más asz ' 
szonyé! 

Jenő (könyörögve). Holnap! 
Ella. Nem, most ! Megfulladok, ha nem 

mondom el valakinek 1 . . . 
Jenő. Szóval megint összevesztél a fér-

jeddel . . . valami ostobaság . . . kölcsönös 
érzékenység, sértődés . . . mint már meg' 
szoktuk. 

Ella. De ezúttal komoly a dolog és én 
elhatároztam, hogy elválok. 

Jenfl (flegmával, mint aki nem veszi 
komolyan). Ugyan kérlek ! . . . 

E/la. Nem tréfálok. Megfontoltam és 
ebből nem tágitok. 

M Ű H E L Y I S K O L A 
a Belvárosi Szinház épüle-
tében. Prospektus ingyen. 

TANSZAKOK : 1. Ötvösség 2. Bőrmúsesség. 3. Tex-
til (pl. batik, csijrM, lámpaemyő, baba). 4. Szőnyeg-
é l j jobel inszövti . 5. Porcellán- és üvegfestés. 
S. Könyvkötészet 7. Grafika. 8. Rajz és tervezés. 

Jenő. Ki fogtok megint békülni. 
Ella. Soha! Meguntam ezt az örökös 

toldás-foldását az együttélésünknek. Most 
még nincs későn, fiatal vagyok, u j életet 
kezdhetek. 

Jenő. Hát jó, holnap reggel erről is 
beszélhetünk. 

Ella. Nem, én most akarok beszélni. 
Nem hagyom ellaposodni az ügyet, mint 
eddig mindig. Azt hiszed, olyan könnyű 
a végleges elhatározás? Most végre meg' 
van az elhatározásom és nyomban halasz-
tás nélkül, végrehajtom. 

Jenő (az órájára néz). Hát kérlek, gyor ' 
san . . . mit akarsz, mit tegyek? 

Ella. Elmégy Bélához és megmagyarázod 
neki, hogy én nem élhetek véle tovább, 
mert én mást szeretek! 

Jenő. Tessék? 
Ella. Mást szeretek! 
Jenő. Mást ? És kit, ha szabad kérdeznem ? 
Ella. Látod, ilyen utálatosak vagytok ti 

férfiak IA fivérem vagy és megbotránkozol, 
amiért mást szeretek, mint a fér jemet 

Margit créme, ponder, szappan 

CHOCOLATERIE 

Qualité excellente. 
Csakis elsőrangú csemege- és cukorka-

üzletekben kapható. 

8 S S V * 4 Francia és angol illatszerek, Icozme-
» » i t o W F J k M W U C a l W tikai különlegességek és az Összes 
0 kir. fensége jozset «herceg ar Murai szállítója színházi kellékek eredeti beszerzési 
BUDAPEST. IV.. MUZEUM-KÔRUT 9. SZÁM. forrása. Telefen Jézset 103—21. 

R D F T T t A D O L T A m m u v t u m 
« • P • • f M U V b i m iv,PARISI-UTCA2. iv,VACMITCA 
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Hát tehetek én arról , hogy most akadt 
u tamba az az ember, akiről érzem, hogy 
megért, akivel boldog lehetnék!? 

fenő (nagyképűen). Ez nem komoly nő-
höz illő beszéd ! Hová ju tnánk, ha az asz-
szonyokat a szeszélyek vezetnék ! A fele-
ségnek ki kell tar tania fér je mellett ! A 
házasságban nemcsak szerelmi kérdések 
vannak, hanem magasabb kötelességek, 
igen . . . a kölcsönős segités . . . a ház-

Ella. Helyek elől te mint agglegény böl-
csen mentesítetted magad. Különben is 
nem érdekelnek az ilyen közhelyek. Tehát 
vedd a kalapodat és menj. 

fenő. De kérlek . . . ez lehetetlen ! . . . 
Ella. A húgod boldogsága és egy elmu-

lasztott rendezvous között kell választanod. 
Jenö. N e m ! Én erkölcstelennek tar tom, 

ami t akarsz. De legalább mondd meg, hogy 
ki az, akit szeretsz ? Ehhez jogom van és 
a férjednek is tudnia kell. 

Ella. Kérlek I... Kádár Béni ! 
Jenő. Mit ? Hegőrültél ? Kádár ? Hiszen 

az nős emberi — 
Ella. Ugy van. De a felesége léha, köny-

nyelmü teremtés, nem törődik az urá-
val . . . sőt azt hiszem, fel is szarvazza 
egy kicsit ! 

Jenő (tüzel). Ellenkezőleg . . . Az asz-
szony a világ legbájosabb teremtése, de 
Kádár egy brutális, önző teremtés, aki el-
hanyagolja ezt a drága kis teremtést. Soha-
sem adom a beleegyezésemet, hogy ezé az 
emberé légy! 

Ella. Szerencsére nagykorú vagyok és 
engedelmed nélkül is hozzá megyek ! 

Ienő. Nincs jogod más asszony férjét el-
rabolni . . . ! 

Ella. Oh, Kádárné nem fogja nagyon szi-
vére venni az ügyet ! 

Jenő. K é r l e k . . . ne sértegesd és ne gya-
núsítsd Margitot . . . 

Ella. Margitot ? Hm, nem is tudtam, 
hogy ilyen bizalmasok vagytok. 

Jenő. Ez még nem bizalmasság . . . kü-
lönben, te, aki az urától akarod megfosz-
tani, persze gúnyolod és kicsinyíted, hogy 
szépítgesd a tettedet ! Nohát nem ! Én 
szeretem Bélát és ragaszkodom hozzá ! 
Nekem nem kell u j sógor! Pláne Kádár! 

Ella. Ugy ? Hát jobb szeretnéd, ha a 
Kádár szeretője lennék? 

Jenő. E l la ! Elég legyen! A mi csalá-
dunkban . . . az én húgom . . . nem, nem, 
te megbolondultál ! 

L A C E 
(UJVÂRY-KABARÉ) 

VIII ,Rékóczl- i i t 4 3 . Teldon : Jfant U5-M. 
F e b r u á r 12-én é s minden e s t e 
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Ella. Szóval, te megveted és lenézed 
izokat a nőket, akik megcsalják az u ruka t ? 

Jenő. Izé . . . persze, bizonyos esetekben 
íem mondom, enyhébben is meg lehet 
ítélni az ilyesmit ! . . . De egy Kádárral 
törni házasságot ? Ez becstelenség ! 

Ella (gúnyosan). De például veled ? . . . 
Jenő Kérlek . . . mire célzói ? Til takozom 

iz ilyen Ízléstelenség ellen. Különben igenis, 
velem meg lehet csalni a férjeket, mert én 
megértő, gyengéd barát vagyok, aki meg-
kímélem és méltányolom a nő lelki finom» 
ságait. De, ehhez te nem értesz ! 

Ella. És te el is vennéd azt a nőt, aki-
vel házasságo; törsz ? 

lenö. Ezt nem lehet általánosságban el-
intézni. 

Ella. Igaz. Én is világosabban mondom : 
Kádár engem hajlandó feleségül venni. 

Jenő. És mi lesz B é l á v a l ? . . . Szegény 
sógort Pokollá teszed az életét. Vagy taga-
dod, hogy férjed a megtestesült kötelesség-
tudás és szorgalom ? 

Ella. Oh igen, de nel-em elég volt, elvisel-
hetetlen pedantériájából ! Nékem ne prédi-
káljon reggeltől estig morált , ne legyen 
kínosan korrekt , hanem legyen néha ke-
délyes, bohém, nem pedig morgós, fanyar 
kenyérkereső. Szóval olyan legyen, mint 
Kádár. 

Jenő. Béta milliószor tehetségesebb Ká-
dárnál. 

Ella. Nem bánom. Mit érek a tehetségé-
vel ? A könyveit majd megveszem a bol-
tokban. De Kádár becézni fog, meg fogja 
beszélni velem a dolgait és ugy fogunk 
élni, mint két bohó gyermek . . . 

Jenő. Gyönyörű . . . és ehhez engem akarsz 
eszközül felhasználni? Soha 1 Én tiszte-
lem a családi t ű z h e l y e t . . . és megvetem 
az efféle éretlen regényességet. (Leül, el-
szántan.) Maradoli ! 

Ella. (Leül nyugodtan.) En is I Nálad fo-
gom megvárni a válóperem végét. 

Jenő. Mit ? Te a válópered végéig akarsz 
itt maradn i? 

Ella Igen Majd ki ir juk az ajtódra, hogy 
családi okok miatt zárva. 

Jenő (az órá jára néz). Eíla, végre is 
legyen eszed . . . 

Ella. Hát felmégy Bélához, igen, vagy 
nem ? 

lenö (beletörődik). Jó, majd vacsorára . . . 
helyetted én fogok beállítani hozzá . , . 
pirulni is én fogok helyetted . . . 

Ella. Én pedig hálából most magadra 
hagylak. De csak két ó r á r a ! . . . 

Hölgyfodrász 
manikűr, kozmetika 
és i l l a t s z e r t á r 

Henna hajfestés 
minden színben. 

H I V O V I T S K Á R O L T VI, Terez körút 44. ÉS VI, Teréz-Mrut39 (Britannia-siáitó) 

Simányi 
CV KBÁSZnA p 

Ttffon: 92-Oi 
' K Vilmos r.xáS*^ 

LÓNYAINÉ 
női kalapk&IQnleaessëoel 

IV. PÁRISI-UTCA 6. 

Z O N G O R A ÉS P I A N I N O 
uj és használt; javítás és hango-
lás szakszerű j u t á n y o s á rban : 

n E U M A I VII, Rákóczi m 19. szám 
M C n n H b Telefon : József 121—04. 

FOGÁSZAT! FOGASZ&T! 
A k a r ö n j ó l r i g n i ? 

Ha rosszak a fogai , ha f o g h i á n y b a n szenved , 
ugry forduljon a leg- 0 H B M fi I speciálista fo-
nagyobb bizalommal SI »I II 11 «1 «• g á s z 2 6 é v ó t a 
f enná l ló j ó h i r n e v ü fogásza t i m ű t e r m é h e z , B u d a -
pes t , VII., Rrzsébei -koru t 54. földsz., aho l t e l j es 
és egész fogsorok , a r a n y k o r o n á k , a r a n y h i d a k , 
a r a n y a t pót ló f émből is t e l j esen s zá jpad l á s né l -
küli, ki nem vehetők, a legmérsékeltebb árban. 
5 évi í rásbel i jó tá l l ás mellet t , 24 ó r á n belül el-
készí t te tnek. — F o g - é s g y ö k é r h u z á s é s f o g -

t ö m é s e k fájdalommentesen eszközöltetnek. 
V i d é k i e k s o r o n k i v ü l f o g a d t a t n a k ! 

OlcsóSsSmti, min! Mrhol 
kaphatók 

Mintás Japonek 90 cm széles 5200.— korona 
Twille Impreimo 100 cm széles 5Ö00.— korona 
K a b á t b é l é s e k m i n d e n á r b a n 

BASS é s WE1SZ 
női divatáruházában. 

B e l v á r o s , IV., V e r e s 3* 

egyedül csak „Ar l" -c r« í i , púder, email-borogatóvi:- használatától lesz. — Bcjsrtfck 
végleges eltávolítása villannyal. Szeplő, szemölcs szépseuapiís ís arcmassyü, jutányos bérletben. 
G Ä O C 5 kozmet ikai intézet, I V . , k e r . , M u z e u m - k ö r u t 13. s z . a l a t t . 

A D M I R A L A b a l v á r o s l e g e l ő k e l ő b b s z ó r a k o z ó h e l y e . 
Kossntn Lajos-ntca mellett. (Maoyar-u. 5.) Telefon: 139-79. 
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fenő (mérgesen). Remélem, nem Kádár ' 
hoz mégy? 

Ella. Kérlek, ha kívánod, itt marad-
hatok. 

Jenő. Nem . . . csak ugy mondtam . . . 
Isten veled. 

Ella (éppen ki akar lépni, mikor belép 
Kádárné. A két nő meglepetten hökken 
vissza). Ah ? 1 

Kádárné (hebeg). Engedelmet . . . bocsá-
nat . . . jó napot Ella . . . t 

Ella (örömmel). Oh hiszen ez kitűnő, 
hogy találkozunk. 

Kádárné. Véletlenül éppen erre mentem 
és Jenőt meg akarom kérni valamire . . . 

Jenő (nagy zavarban). Igen már tegnap 
szólt r o l a . . . 1 

Ella (gúnyosan). Sőt valószínűleg még 
előbb. 

Kádárné. Kérlek, te most nem tudom 
mire g o n d o l s z . . . de biztositlak tévedsz. 

Ella. Kedvesem, ne mentegetődz. Én va-
gyok tapintatlan, hogy nem mentem már 
előbb el, holott lá that tam, hogy Jenő vár 
valakit . 

Jenő (tiltakozva). Kérlek Ella . . . ! 
Ella. Eb, semmi értelme, hogy hazudjunk 

és komédiát játszunk. Beszéljünk egyszer 
őszintén. (Kádárnéhoz.) Te szereted Jenőt . . . 

Kádárné (hebegve). De szó sincs róls . . . 
Ella (nevetvej. Csak nem mondod a sze-

mébe, — hogy nem szereted? 
Jenő. Megtiltom, hogy folytasd! Semmi-

féle családi kötelék nem jogosit fel, hogy 
magánügyeimbe avatkozz ! 

Ella. Ez nem családi ügy, ez nem a te 
pr ivát ügyed, hanem mind a há rmunkké . . . 
Szóval, szereted Jenőt. 

Jenő. Rémes . . . ! 
Ella. Hát kedvesem, ez a szerelem ne-

kem nagyon tetszik. 
Kádamé. Nem ér t lek! 
Ella. Igen, Margitkám. Mert én meg, látod, 

•a férjedet szeretem ! 
Kád írné (fel háborodva). És ezt igy, nyiltan 

a szemembe mondod? 
EVa. Mért ne ? Mások biztosan forditva 

mondanák el. 
Kádárné. Nohát ez hallat lan szemtelenség! 

Vagy megőrültél, vagy te vagy a világ 
legcinikusabb teremtése I 

Ella. Szóval t i tokban kellene hozzá 
járnom, mint te Jenőhöz . . . akkor erköl-
csös lenne. Különben ugy látszik, nem jól 
értettél. Én nem azt mondtam, hogy vi-
szonyom van a férjeddel, hanem hogy 
szeretem ! 

ADLER szűcs. VI.. M-iitco 84. 
SsOrke rOk&k. alaaka rókák. szôrmekaMtok 
c a c==a a {«(Jutányosabb árban e=> i s s 

»Rt. PROPPBER <Ö©$N 
VII., RAkóczI-ut 14. Talafon : József 129—«6. j 

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZBT8 
Szépséghibák eltávolítása. Orvosi kozmetika. Bér-1 

N a s a j n á l j a a fáradtságot, keress« 
fel a Renaissance-mozi mellett levő 

LAHnar » U c s ä r u h a x a t , ( N a g y -
m e z ő 

>19« 4 0 ) , ahol az összes 
szücsárukülönlegességeket leg-

szolidabb áron beszerezheti. 
K A S 2 á $ T í VÄ 0 A R 

Erzsébet-körűt 5. szám. 
Legfinomabb sa já t késxií-

7 Ktésiyü cipők rsktára 
Mérték szerinti rendetéeefe 

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

csak orv jók, ka «atô 
Behr-tol valók. 
Teljes lakbezendCEtaÜ 
állandó kí*,Uítáu. 

B ^ í S l F mfiarataloanál, Andrássy-ut te. 
Csengerr-ntca sarok. 

Címre flgyellaa rtókflzlet nincs. 

A R A N Y S Z Ő K É V É 
változtatja haját a felülmúlhatatlan H y v a r j o n -
fé le „Ono" GOLDEN HAIR WASH. Ára BOO 
kor. Főraktár : Török József gyógyszertár R.-T. 
Király-u. 12. és Róna drogéria, József körut 50. 

Selyemharisnyán "ssS 
o l c s ó n vállal : I r s a é b a t v i r o i l har i snya B8-
tSde. AKác fa-ntca «1. — Teréz-temlomnAl. 

Palatínus 
"«"ÄKS á s v á n y v í z 

O d l t , 
J á r v á n y o k t ó l 

Megrendelhető : m e g ó v . 

III., Margitsziget. Tel.: 36-52. 
EWi 

Fehérnemű, kelengye» vászon, asztalnemű íetaVl?" 

SSU FENDRICH IMRE céghez jg .st, IT. Deák-tér «. 
(Modem és Breitner-palota.) 

Iszer és Társai Bankháza. 
• a d a g e « ! , IX. l ó n y a l - u t c a 8 . (Kultur-Palota) 

Tózsdei megbízások, értékpapírok vétele 
és eladása a legelőnyösebb felté-
telek mellett. Telefon: 
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Kádárai. Ez egyre megy! Nem tűröm, 
hogy szeresd a férjemet. Majd felvilágosí-
tom az uradat , hogy miféle kalandokba 
bocsájtkozol. 

Ella. Éppen most kértem meg Jenőt erre. 
Különben nem értem főlháborodásodat. 
Hiszen rólad gondoskodva van. Legalább 
szabad „leszel és Jenő tudni fogja köteles-
ségét. Ö gentleman ! 

Jenő (felháborodva). Pardon . . . ! Erről 
szó sem lehet, erről nem beszéltük! 

Ella. Szóval nem veszed el Margitot 
feleségül ? 

Jenő. Hal la t lan! 
Kádárné. Ugy rendelkezel, min tha nekünk 

nem is volna beleszólásunk a dologba. 
Ella. Ezt pedig tisztázni kell. Beszéljünk 

okosan. Üljetek le. (Mindhárman leülnek.) 
Szóval! én szeretem az uradat . 

Kádárné. Már mondtam, hogy ezt nem 
tű röm ! 

Ella. Bocsánat . . . a férjednek is joga 
van egy kis_ szerelemhez! 

Kádárné. És a te fér jednek? 
Ella. Most csak rólatok és rólam van szó. 

Jenő különben majd elintézi férjemmel ezt 
a dolgot. 

Jenő. Semmi közöm hozzá . . . Nem me-
gyek, nem 1 

Ella. Nem baj, majd eljön ő úgyis ide és 
akkor kénytelen leszel mindent megma-
gyarázni és kitisztázni. A családi becsület 
miat t ! A bolrány elkerülése végett ! 

Kádárné. Micsoda impertinens fölény! 
Jegyezd meg, hogy amit te teszel, az sok-
kal erkölcstelenebb, mint . . . izé, szóval 
mi. Jenő meg én sokkal inkább lehetnénk 
a te biráid, mint te a mienk. Ha az ember 
szerelmes, vagy családi baja van, rejtse 'A, 
intézze el t i tokban . . . de leülni és tanács-
kozni ilyesmikről, mint egy nyaralásról, 
vagy nagymosásról, ez frivolitás ! 

El'a. És kényelmetlen, mert széttépi a 
hazugságokat és szint kell vallani. Ugy-e 
Jenő? 

Jenő. Engem 'hagy j . . . semmi kőzöm a 
játékaidhoz. Leveszem rólad a kezemet. 
Kitagadlak. Oh bár sohasem szültek volna 
húgot nekem ! 

Ella. A helyzet annyi ra bonyolult , hogy 
csak kölcsönős őszinteséggel o ldhat juk 
meg. Tehá t : Kádár kijelentette, hogy ha 
idejében ismert volna meg ma én lennék 
a felesége és boldog lenne ! 

Kádárné (dühösen). Ugy ? Téged ? Én taíán 
nem vol tam neki elég szép ? Nem tűr tem 
eleget? Ez a hála az önfeláldozásomért, 

M ű v é s z i f é n y k é p é s z e t 

„MONA LISA" 
Erzsébet-körut 20. Tel. 

JtS előkdö oilág cipéizc : 

S elyemlámpaernyö-
készítést, batikolást, nyakkendőkészitést 
tanit és vállal : i N C ' E A R A N K A 

VI. Hegedűs sindor-B. IS. III. » . 

V a s a g y a k , r ú z á g y a f e . g y e r m e K a g y a É « 
Sodronyágybetétek, gyermekkocsik l e g o l c s ó b b a n 
beszerezhetők: K L E I N 

l e g o l 
A D O L F gyárában, VIII., 

Madách-u . 34. Baross-utca mellett. Telefonszám) 
József06—69. Javítások és fénvezés mérsékelt árban. 

Selyemharisnyák szemfelszedése, jumper 
r u h a k ö t é s , h a r i s n y a - flARISNYAJAVITé 

fejelesek. T> ubínj-a, IS. Mnrto 
Hajszálak végleges eltávolít««» 

Képzett arcápolás 
arctisztatlansftjfnÄI 

kozmetikai üzlete, 
Budepes, VI.. Hunvadi-tér ö 

' mm L i ' j j s z Vf 

1 D . S 
Harsávtyi Margit 
Népszinház-u. 19. i/2. 

Fehérnemű különle-
gességek. : Modern 
francia haskötők és 
fűzők. 

I Ywtotanen Is m a a r o m d e l b a t ü 

AZ UJSáG-öt 
j T e l e f o n s z á m o t : József 10-26. József 13 »S3 

pjESE 

S 
e t 

EMKE PINCE 
ÉTTEREID 

mŰVÉSZESTÉhöEK 
S 

Hajszálahat hölgyek arcéról, karfáról végleg kiirtja felelősséggel Pollák 
Sarol ta , VI., Andrássy-ut 38. H „Mirac le" hajeltávolitószer 
szétküldése utasítással. Szépségápo lás , 
lasztókurák. Hajfestékek. Pagykezelések. 

Szemölcsirtás. Hám-
Kérjen prospektust 

O 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelésl 
Cikkek l e ^ o b b bevásár lás i forrása, szá l lodai LÁSZLÓ KÁLMÁN Cégnél 

é s v e n d é g l ő i e d é n y e k n a g y vá lasz tékban Budapest, Király-u.76. Kirily Színházzal szemben 
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a feláldozott i f j ú s á g o m é r t . . . ! A hűsé ' 
g é m é r t . . . 

Ella. N o . . . n o . . . 
Káddrné. Igenis, a hűségemért. Köztem 

és Jenő kőzött még nem történt s e m m i ! 
Ella. Hála az én ittlétemnek 1 De hagyjuk 

a személyeskedést, té r jünk a tárgyra. Te-
h á t . . . én megindítom a válópert fér jem 
ellen. 

Káddrné. Majd gratulálok neki. • . 
Ella. Te pedig megindítod a válópert a 

te férjed ellen . . . 
Jenő. Hegtiltom, hogy egy tisztességes 

asszonyt férje ellen izgass ! 
Ella. Vagyis félsz ! . . . (Gúnyosan.) Egy 

elvált asszony persze kényelmetlenebb ügy 
min t a férjes . . . 

Káddrné (bosszúsan Jenőhöz). Valóban, ki-
csit különös ez a heves tiltakozás . . . ! Ugy 
tesz, mintha nyakába akarnám var rn i 
magamat, vagy min tha tudja isten, miféle 
nő lennék, akit nem lehet feleségül venni ! 

fenő (ijedten). De kedves Margit . . . szó 
sincs róla . . .1 (Ellához haragosan.) Tes-
sék, ugy éltünk, mint két galamb és ösz-
szeveszitesz bennünket. 

Ella. Ellenkezőleg. Szorosabbá akarom 
fűzni viszonytokat. 

Kádárné. Nem kérünk a segítségedből. 
fenő (türelmetlenül órá jára néz). Egyál-

ta lában . . . 
Ella (folytatja Jenő szavát) . . . felesleges 

vagyok itt és távozom. Hát ió, isten veletek ! 
Káddrné (nyugtalanul). Hova mégy"? 
Ella. Minthogy nem álltok szóba velem, 

magam intézkedem. 
Kádárné. A. férjemhez sietsz . . . á ru l ' 

kodni . . . Oh, ez gonoszság! 
Jenő. Ha botrányt csinálsz, megverek' 

szem Kádárral. Életre-halálra ! 
Ella. Legyetek nyugodtak . . . nem áru l ' 

kodom! 
Káddrné Csak flirtelni fogsz vele . . . 

csábítgatni, heccelni ellem ? Megtiltom, 
hogy behálózd a f é r j e m e t . . . és hogy át-
lépd családi szentélyünk küszöbét! 

Ella. Micsoda feneketlen önzés. Nem 
szereted és mégis irigyled tőlem. 

Jenő (kétségbeesve). Ez a nő rosszabb az 
anyósnál. Két hónap óta spórolt mézünket 
képes megkeseríteni. Kérlek távozz ! 

Kádárné. Én is megyek. Ellának igaza 
van ! Egy tisztességes nő nem maradhat 
egyedül egy férfival a legénylakásán. 

Jenő (Ellához dühösen). Tessék . . . min-
dent elrontottál ! . . . Köszönöm ! 

Ezüst ev6készletek 

M uzeigm-inötrmí & 

A M E R S KAI M Ű F O G Á S Z A T 
(ezelőtt Pipa-utca 6.) 

GYULAI PÄL-U. 14. (Rókus-kórhéz közelében) 
Í Z L É S E S M U N K A , G Y O R S KUELÉGETÉS, J U -
T Á N Y O S Á R A K . R E G G E L 9-XŐL D. U. M O . 

NAPONTA 

ÖTÓRAI TEA 
ELSARENDO SZALONZENÉVEL 

C O W R I E F A R M E K 
VI., ANDRÁSS7-UT 61. SZ. 
TELEFON 78—29. 

J U N P E Ü 
ú jdonságok olcsó á rban 

VIII.,. K u n « u t c s 1 2 . , (IS. e m e l e t 3 8 . 

/ 0 ! 

l a b á s z a t i , varrd , kalap é s művi rág 
k ü l ö n - k ü l ö n i s k o l a : Ká ro ly »Kárá t 10. s zám 
Kalapjavi tás t o lcsón vállalok. Magán tanu lás ra 
tankönyvein kapható . GEIGE» ETEL B.-n<. 

GROSZ JÓZSEF 
m o d e r n c i p A s i 

J ö x i e f » 
k o r ú i 

2 5 . 
(üzlat) 

As ÊkmrfénihAz Sf'XZ« 
i n g y e n b e c s ü l i m e g I Arany , brill iáns, ezüstér t 
óriási árat fizet : A l s ó e r d ő s o r 3. (Rákóczi -" ' «»mlr' 

„Izabella" gépkőtőde 
S z o n t f y - n t c a 50 . F e l « 5 e r d S » o r s a r a k . 

E é Z i m U n E a t . * o l á s t ' e lőnyomdabé-
' rendezés t kész í tessen: 

M a n s w i r t h E m i l ipa rművész u j mű te rmében , 
Budapest , V, Szabadság- t é r 7. I. emele t . Ü z l e t h á z . 

SÍI IHNYEGI iraDIWmEHNEtS 
F E H E R O P T I K A ÉS F O T O S ^ ^ t . 

Bsest, VIII, Muzeum-kSru t 2 (a régi Nemzeti Síinhái telkén). 

FÉNYKÉPEZŐGÉP VÉTEL, CSERE-ELADAS. 
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Ella (felcsattanva). Pardon! Ez nem egé-
szen igy van ! (Margithoz). Te ide jöttél 
szivem, és most már nincs jogod vissza* 
lépni. Én megbiztam benned, számítottam 
a házasságtőrésedre . . . én erre épitettem 
jövendő boldogságomat. A ti szerelmetek 
az én boldogságom alapköve és azt nem 
hagyom magam alól kihúzni ! 

Kádárné. A h ? Világosság gyullad ben* 
nem ! Te összebeszéltél Jenövei . . . össze-
esküvés, tőr t vetettek egy gyámoltalan 
asszonynak ! . . . 

Jenő (kétségbeesve). De drágám . . . es-
kü izöm . . . imádom . . . mit tegyek, hogy 
ezt bebizonyí tsam? 

Ella. Vedd el feleségül! 
Jenő (ingerülten). Megint kezded ezt az 

ostobaságot ? 
Kádárné (felcsattanva). Ostobaságot? Es 

miért ostobaság, ha szabad kérdeznem? 
Egyáltalában s e m ostobaság! Most már 
én mondom : tisztázzuk a helyzetet. Ella 
szabadulni akar a férjétől és el akar ja 
vétetni ma&át az én urammal . Hogy ezt 
megtehesse, összebeszélt magával, ide csá-
bit tatott engem, bukott nővé akar t tenni, 
hogy a fér jem megutáljon és maga eszkö-
zül adta magát ilyen aljasságokhoz ! Szé-
gyelje magát ! . . . 

Jenő. De Margit, téved, szó sincs róla, 
szeretem ! 

Kádárné. Nem igaz . . . csak fu tó kalandot 
a k a r t . . . kalandornőnek nézett ! Igaza van 
Ellának, Ella derék, becsületes teremtés, 
a legjobb bará tnőm a világon . . . ő leg-
alább őszinte hozzám . . . (Elérzékenyülve 
Ella nyakába borul). Bocsáss meg nekem, 
szegény szerencsétlen, elcsábított barát-
nődnek — 

Ella (miközben átölelve tart ia Margitot, 
Jenőhöz). Hát nem jön le a bőr az arcod-
ró l? Elcsábitsz egy ilyen gyönyörű, drága, 
tisztességes asszonyt és azután faképnél 
hagyod ? 

Jenő (kétségbeesve). De hiszen még nem 
is csábítottam e l . . . 

Ella. A világ előtt ez a kis formaság 
már mindegy. Margit rád bízta a becsüle-
tét, a jó hírnevét . . . te visszaéltél vele . . . 
a férje mindent meg fog tudni . . . el fog-
nak válni és ezt neked kell jóvá tenned! 

ANTIK ÓRÁK 
és zsebórakülönlegességek SZÉKELT BÉLA órás-
nál, VII., Wesselényi-utca T. (Károly-körut sarok). 

'elyemharisnyák 
1 szemfelszedése T e r é z v á r o s i 
Király-u . to. harlsnyalavitó 

Mindennemű 

bőrkiütések és fertőző 
bőrbetegségek ellen 

használjon 

BERGER-

hátrányszappant 
valamint a k O i l s m v r t egyéb g y ó g y -

u a p p a n k é u i l m é n y t i t , u. m.> 

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

A valódiságot 
Igazolja 

s iácska védjegy 
és cégaláírás 

K a p h a t ó mündt tn i l t t 

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

Holczer Emil Zoltán 
B u d a p e s t , Vili , HumyadUt i . « 3 . 

Telefon : József 72—81. 

fjrilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
" m l n d e n l d i i 6 1 d r f t g & b b a n v e n SZ E K E L Y E M I L é K s z e r i s s , 

Király a. SI. TWÍI tliplnunil !URtM. Ttffill 
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Jenő (fejét fogva). Nem értem . . . nem 
ér tem! Ha reggel még nem volt semmi 
bajom, most min tha kissé megőrültem 
volna ! 

Ella. Szegény b a r á t n ő m ! Ne félj, én 
majd i t t leszek az oldalad m e l l e t t . . . és 
én ismerem J e n ő t . . . meglásd, t i még bol ' 
dogok lesztek! 

Jenő (utolsó tiltakozással). De én . . . 
Ella (méltósággal közbe vág). Elég! Az 

én családomban . . . 
Jenő. Óriás ! Az ő c sa l ád j ában . . . az én 

húgom családjában! 
Ella.... minden férfi tudta a kötelessé' 

gét ! És remélem, te sem fogod egy gyalá-
zatos gesztussal szétzúzni a húgod és a 
barátnőd életét. 

Kádamé (hízelegve Jenőhöz, nagy ellá-
gyulással hangjában). Hát annyira fél 
tőlem ? Olyan ijesztő vagyok ? (Súgva.) Az 
előbb még nagyon vágyott u t ánam . . . 

Jenő (izzadva, megfogva). Istenem, hiszen 
nem mondom . . . 

Ella (fölényesen). Ugy lá tom, most már 
igazán felesleges vagyok. (Megöleli Kádár ' 
nét.) Szervusz a n g y a l o m . . . megyek a volt 
uradhoz . . . azt hiszem, már nagyon tűrel ' 
metlen lesz. 

Kádárné (meghatva öleli vissza). Legye' 
tek ti is boldogok és Írjatok néha ! 

Ella. Pá, pá szivem. (Kimegy.) 
Jenő (bután néz utána, azután hirtelen 

fellobbanó vágygyal átöleli Kádárnét). 
Végre magunkra marad tunk! 

Kádárné (méltatlankodva kiszabadítja 
magát). Bocsásson el ! Hit gondol ? En nem 
vagyok a barátnője, hanem a menyasz ' 
szonya . . . (Függöny.) 

PREISICH 
il bisbaba szabácsbOnyve 

Nélkülözhetetlen utmutató a 
csecsemők helyes táplálására 
Kapható és megrendelhető a 

SZÍNHÁZI ÉLET könyvesbol t jában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

Ára 67-50 kor. 

Szulamit kert je 
EWALD színes, csillogó szerelmi regénye 

Kapható és megrendelhető a SZÍNHÁZI ÉLET 
könyvesbolt jában, VII., Erzsébet-körut 29. sz. 

Á r a 115 k o r o n a 

hímzések, kész és 
előhúzott gobelinek 
nagy választékban: 

M é h é s z Erzs i iprmüvész műtermében, Budapest, 
V ^ Szabadság-tér 7. szám, I. emelet. Ü z l e t h á z 

Révay-u. 18. KIS KOMÉDIA el. 14-22 I 
„A k a m á l l á s t y ú k " ég „ W i e n - B e r l i n * 1 

tot« és Htimurdtui » I6«icrcpcfcben. Kezdete 7V» érakor 
fi Q f j J t k 2k$ szájpadlás nélkül csakis eleS-
™ rangú kivitelben, a mflfoeak 

tökéletes rlgása írásbeli!«« 
garantálva 

Hitelképes egyének rtsxtet-
tizetósi kedvezményben 

P A N T L I S T V Â N 
többszörim Utnntcttft áK, 
vlzsg. fogász hírneves iogfr-

szati rendelői« 
VII. , I b S H I y u l 4 . ; 

TELEFON J. 51-W 

Kérttik 
t pontos dinre 

ügyelni 

J f é a cipőt ^ ó í W w - f 
Hvttx <yK<nf*<t</ & fedned, 

i j rn-éíf Rí rbjíiv - Sí« r-floV 

Budapesti MiníapíncB üt. 
(Badapeot-Kőbünya. Telefon. : József 122-10.) 

Kiváló minosioü 

ifj. Vajda Dezső 
BUDAPEST, IV . , KORONAHERCEG-UTCA 8 . SZÁM. áruk (kfilOn OSZtály). 

mindenütt kapbatdk! 

Francia selymek, szövetek, 
grenadinok. Kotött-szSvött 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

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

Kalocsai előfizető. Csortos Gyula játszotta. 
— E. Zsuzsi. Honti Hanna Budapesten szüle-
ett, 1893 febr. 21-én. Rákosi Szidi növendéke 
folt. Az „Elvált asszony" c. operett vizsga-
:lőadásán tünt fel. 1912 márc. 25. a Fővá-
osi Orfeumban egy jótékonycélu előadás 
itán Márkus Dezső igazgató a Népoperához 
izerződtette. Művészi nevét Beöthy László 
idta. 1916-ban a Vigszinház tagja volt. 1920. 
mg. 28-án bemutatkozott a Scala Szinház-
jan, a „Lysistrata" c. operettben. 1921 óta a 
király Szinház tagja. — Levendula. Déryné 
1795. dec. 24 én született Jászberényben. — 
íudapesti olvasó. 1. Cime : Charlottenburg, 
"redericiastrasse 14—15. 2. Nős. 3. 34 éves. 
1. Németországban. 5 Igen. — V. Lili, Mis-
iolc. 1. Atyja a Royal-Orfeum tagja. 2. Bern-
lardy játszotta. 3. Már leiárt ez a pályázat. 
1. Berlinben tartózkodik. 5. Budapesten szü-
etett 1901. okt. 2-án. — B. E., Szarvas. Hi-
vatásos ujságiró. — M. Ellus. Miskolc. 
I. Barna fiu? 1891. márc. 31-én született, 
i. Berlinben van most. 4. Nős. — Fiatal 
töltő, Budapest. Citoyent minden csütörtök 
iélután 3—5 óra között itt találhatja a szer-
tesztőségben. — Sz. Ilonka. 1. Még nem ha-
ározott végleg. 2. Hirdetni fogjuk, tessék 
ürelemmet lenni. 3. Igen. 4. Pihen. — W. S. H. 
1. Folyamatban van. 2. Igen, megrendelhető. 
L- Csók-akadémia. Igen kedves, de hely-
I üke miatt nem közölhető. — Hű olvasó. 
(ifcos Ilona Kolozsvárott született 1900 május 
fl-én. 1919-ben végezte az Országos Szinész-
gyesület Szinésziskoláját, onnan dr. Bárdos 
Artúr a Belvárosi Színházhoz szerződtette. 
i920 dec. 15-én volt első nagy sikere az 
ndrássy-uti Színházban a „Rouge et noir" 

színműben. — Berlini olvasó. Tessék tü-
elemmel lenni. Sor kerül rá. — Sz. Béláné, 
3csény. E sorok irása előtt egy nappal ke-
ült szinre utoljára. Ajánlatos volna tehát a 
Nemzeti Színháznál előre érdeklődni. 

Aranyszőke leszSîEisner-féle EAU RADIEUSE 
y it 

Eisner-félè dió-kivonattól (ZOO K). 
"óh. kam. száll., Budapest, VI., 

Eisner-droí i i r ia , 
A n d r á a i y u t S7. 

• 

J 
o lcsó árban készít : 

K Ö T Ő D É 
• p e i l . N é p s z í n h á z a m S 3 . 2 . u d v u r . 

M a e t e r l i n c k - n e k 
az élő nagy belga misztikusnak még magyar 

nyelven meg nem jelent érdekes kötete : 

Az éleinek Kettős kertje 
Kapható a SZÍNHÁZI ÉLET könyvesboltjában, 

VII., Erzsébet-körut 29. 

VIKTORIA I NETTER 
l a k i s t a k a r l t á s l vá l la la t 
Bpest, VI, VArCsmarty-u 41. Telefon : 64—««. 

Lady Hamilton szerelme 
SCHUHMACHER világhírű 
regénye a pásztorleány-
ból lett udvari dámáról. 

Kapható és megrendelhető a SZÍNHÁZI ÉLET 
könyvesboltjában, VII., Erzsébet körút 29. sz. 

Ára 8 0 5 k o r o n a 

IfflNTOR És KELEMEN MJ^S 
8 1 VI., Pelsőerdósor-u. 26. fK8rÖnfl mellett) 

Uj Lehne-köte lek : 
JoiánKa házassága . 

A három szép grófkisasszony. 
Eddig megjelentek : 

Egy csók. 
Bűnös szerelem. Az a j Kisasszony. 
Egyenként is megveheti a Színházi Élet könyves-

bo l téban , VII., Erzsébet-körut 29. 

Hangszerek és 
karácsonyi engedményes árban 
HANQ8ZBB O T T H O N 
FEKBTB HIHâbY 
B u d a p e s t , • h S r u l 

BLÚHia KEZIMUNKRH9Z 
menyasszonyi kelengyék, függönyök és ágy-
teritők előnyös feltételek mellett. 

Budapest, VIII., Baross-o. 81 

TÓTH SÁNDOR « • FIA (ezelőtt Jünker Henrik.) 
Budapest, Tl., Király-u. 5«. Telefon« 118—W. 

t rany és ezüst virágok, fejdíszek. Menyasszonyi koszorúk és fátyolok. Ezüst lakodalmi ajándékok. Hozó' / 
kelmékből virágot és ruhadiszt készít, használt virágot és tollat fest, frissít és átalakit. 

Művirág és disztoll 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. március 24. 

Helyesen fejtették meg 7140-en. 
Az első dijat Patnoki Ilona (Kiskőrös 

a második dijat Hochstädter Antal (Budi 
pest, I., Csaba-utca 7/b. III. 5.), a harmadi 
dijat Somogyi Ádám (Pécs), a negyedik d 
jat Kellner Eva (Budapest) nyerték meg. 

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

FILETCSIPKE TANFOLYAM 
BPEST, KRISZTIN A-KÖRUT 10. Hl/39. 

A megfejtést lapunk 1923. évi 13-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Biller Irén 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 9-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése : „Csipke." 

Kálazdy Nővérek « m 
B u d a p a t t , tV. kari l la t , Appoay l - t é r 1. a c â m . 

7 
3űl megförödiii a Hungáriában. 

V I I . , D o h á n y - u t c a 4 4 . 

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

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Eau 

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

Egy szó ára 
SO korona, vastagabb 

betűvel 40 korona. APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivat: 

Erzsébet-kört 2C 

go 
nek, művésznőknek éveslakáso-
kot bútorozott szobákat nagy ár-
engedménnyel soronkivikl ad a 
„Register" országos lakásközve-
titő külön osztálya, Szövetség-
utca tizenkettő. 

H a j f e s t é s Hennával párisi mó-
il tn, hajmunkák legszebben Grün-
teldnéL Belváros, Hajó-utca 3. 

Mamlsfopat . ékszert legdrágáb-
ban veszek: Cro i s Antal, Jóiaef-
irörut huszonhárom, félemelet. 

K a l a p t a n f o l y a m T a u s z k y n é 
szalonjában, S t r ä u s s l e r M á r t o n 
modellspeciálísta v e z e t é s é v e l . 
Vilmos császár-ut 16. II. em. 54. 
Modellszerű alakitás és fes tés 
minden szinre. 

Z s o l d o s tanintézet legjobban 
készit elő magánvizsgákra. VII., 
Dohány-utca 84. 

S e z l o n o k takaróval tizenhat-
ezerötszáztól, matracok, szalon-
garnitúrák legolcsóbban. VIII., 
Horánszky-utca 7. Kárpítosmü-
helyben. 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c x » 
nyug. detektivfőfelügyelő bizal-
'n*i, természetű 
m oz. meg 
kőcxi-ut 57 
fon : József 52—73". 

Női k a l a p o k a t , művirág és toll-
diszeket Ízlésesen készítek és ta-
nítok, Horvátné, II., Margit-u. 7. 

L a k á s k i r á l y leggyorsabban 
közvetitbutorozott szobákat, iro-
dákat, lakásokat, lakáscseréket . 
Hársfa-u. 27. Tel : József 66-94. 

H á l ó s z o b á k , ebédlők, te l jes 
lakberendezések legolcsóbban a 
készí tőnél : Bodon, Péterffy Sán-
dor-utca 42. Garai- témél . 

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

T á r s a s á g b e l i úriasszony leg-
diszkrétebben közvetít házassá-
gokat. Doktorné, Rákóczi-ut 64. , 
II. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

P a p l a n j a csak akkor lesz szép, 
jó és olcsó, ha Dorschovitz pap-
lankészitőnél vásárolta. Garay-
utca 43. szám. 

Ko t t ané lkü l i zongoratanitás 
Budapest legelső speciális natu-
ralista tanárnőjétől . Művésznő fo-
gad 4—7-ig, Izabella-utca 38. 

A r a n y a t , ezüstöt, brilliánsokat 
legdrágábban vesz SCHWARTZ, 
Muzeum-körut 21. szám. 

P a p l a n t sokan hirdetnek, olcsőa 
csak Szalai a paplankirálynál vá-
sárolhat, Kertesz-utca 35. 

S z a b á s , varrást tökéletesen t 
saját í that ja Kállai, a Technology 
Iparmúzeum v. szakoktatója é 
vatszalonjában, Károly-körut l 
Ugyanott a legkényesebb itíj 
nyeknek megfelelő ruhák, k ö n 
nyek és kosztümök készülnek.1 

G y o r s í r á s ! , gépirási szaktan] 
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Sza 
iskolában, Muzeum-körut 23—2 
Telefon : József 104—07. 

utca tizenhat. 
V a r r ó g é p e k e t magas áron v 

szünk, ju tányosán árusítunk. ] 
vitómühely, Bachrah, Wesselén] 
utca 56. 

B a n g ó - t a n i n t é z e t , Budapest,> 
Andrássy-ut 20. Felvételi, j a vil 
összevont, magánvizsgákra, ère' 
ségire legjobban készit elő vid 
kieket is. Jegyzetek. 

N e m é n y i legjobb családi 
összeköttetése révén kitűnő pr 
tieket ajánl , Honorárium utólagc 
Nefelejts-utca tizenhárom. 

F é r j h e z m e n e n d ó k , nősüléi 
dók bizalommal forduljanak Na | 
Jenő legszolidabb házasságkö 
vetítő irodájához, Rákóczi-ut 57/ 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

Perzsa s r szőnyegeit művésziesen javit ja, festi és tisztítja lakásán i 
Rongyos szőnyegét megveszi a művészi körökbe 
elismert O S Z T E R M A N N S Á N D O R N f 
VII, Garay-u. 23. fdsz. 4. Telefonhivó József 101-01 

Thália műintézet r.-t. Felelős igazgató : Deutsch Géza, Budapest, V., Csáky-utca 12—í< 






