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Berlin, március 
Egy darabot játszottak Berlinben, a 

Robert Jenő színházában, cime: Wau-
wau ; — két angol irta, e percben nincs 
előttem színlap, — nem emlékezem a 
nevükre. Kellemes, könnyű darab, most 
Bécsben adják, egyike azoknak, amelyek-
kel tele vannak az angol és amerikai 
színházak. Egy rendes embernek nem jut 
eszébe irodalmi mélységek és életfilozófia 
után horgászni benne, minek is. Egész 
jól szórakoztat s van egy óriási előnye : 
nagy szerep Pallenberg részére. Pa len -
berg egy mormogó öreg embert játszik 
"benne, már majdnem trottli, de régen hi-
res kriminalista volt, s most, hogy a há-
zában egy tüzeset fordult elő, felébred 
benne a régi, szenvedélyes rendőrkutya 
s kinyomozza, kiszimatolja, kideríti az 
egész ügyet, azután dolgavégeztével, me-
gint az a morgó öreg, aki a darab ele-
jén volt. Ez a szerep körvonala. A Pal-
lenberg jellemzésére kevés szó áll ren-
delkezésünkre, az a sajátságos harsány 
jelenség annyi szint rak erre az alakra, 
hogy a világ minden színházában ugy 
vándorolnának ehhez az előadáshoz,mint 
egy csodához. Budapesten, Bécsben, 
Londonban, Párisban, New-Yorkban he-
tekig, hónapokig, nem lehetne jegyet kapni 
hozzá, mindenki megnézné. Berlinben?... 
No igen, egész jól megy, talán jobban, 
mint akármelyik más szinház érdekes 
előadása, de nincs az a visszhangja, ami-
nek lenni kellene, nincs az az izgatott 
beszélgetés körülötte, az a „menj el, ezt 
meg muszáj nézni", .szóval : nem az a 
nagy esemény, ami Pallenberg révén, min-
denütt a világon volna. Mert JL „-ríinbfn 
általában nincs színházi esemény Rein-
hardt, aki egy világzseni, tizenöt eszten-
dőn keresztül a lelkét öntötte eléjük 
— csodákat csinál' — megnézték, körű 
szagolták s azt mondták : Brahm jobo 

volt. Irodalmibb volt. Berlin színházi 
életét megölik a német kritikusok . . . ? 
Nem, a német snobbok. 

A Wau-wau premiérjén ezek a snob-
bok fanyar arccal íiéztek össze. Nincs a 
darabnak irodalmi értéke — mondták. 
Mozi ! — szisszegte mögöttem mérgesen 
az egyik. Mért nem Strindberget játszat 
a Robert, — reklamálta a harmadik. És 
másnap reggel, ami epe és guny van ben-
nük, azt mind a darabra fecskendezték. 
Ágyukkal lőttek a verébre. Nem vették 
észre, mi történt a színházba, elfelejtet-
tek — már régen elfelejtetlek — nevetni, 
szórakozni, nem volt szemük, ahhoz a 
színészi csodához, amit Pallenberg mű-
velt s nem volt kedélyük hozzá, hogy a 
nagy színész által teremtett atmoszférá-
ban jól érezzék magukat. S ez már igy 
megy Berlinben egy évtizede. . Persze,, 
hogy végzetesen befolyásolják a közön-
séget és szisztematikusan tönkre teszik a 
színházakat. Az embernek kedve támad, 
ingerkedni velük. 

— Ugyan az Isten szerelméért ne ve-
gyék már olyan tragikusan a színházat. 
Ne várják, hogy a létezés végső titkaira 
épen a szinház adja meg a feleletet. Ne 
essenek abba a végzetes tévedésbe, 
hogy a színház a snobbok kedvéért van 
— a szinház a közönség kedvéért van 
s a közönségnek szuverén joga, hogy 
jól érezze magát benne. Ne akarják 
tehát a maguk képére formálni a szín-
házat — és a közönséget. Isten őrizzen 
attól, hogy olyan fanyar, kedvetlen, vi-
dámság s meghatottság nélkül való em-
berek töltsék meg a színházakat, mint 
amilyenné Önök mindent kíkóstolva és 
mindent megunva savanyodtak. Önök a 
szivük mélyén gyűlölik és lenézik a szín-
házat, amellett rossz néven veszik a 
szerző!ől, hogy ő ir!a a darabot s a szí-
nésztől, hogy ő élvezi a sikert. Micsoda 
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igazságtalanság ilyen százszorosan el-
fogult emberek döntésére bizni egy-egy 
darab és előadás sorsát . . . Brrr . . . 

— Wau-wau — (csaholnak vissza a 
snobbok). 

Önök állandóan az Irodalmat rekla-
málják, — ami nagy és szent dolog, — 
de az Irodalom nemcsak az, amit Önök 
annak tartanak, ami sötét, keserű, vi-
gasztalan. Az Irodalom nemcsak Strind-
berg és nemcsak Ibsen, a háború előtti 
kor nagy pesszimistái, — hanem az iro-
dalom : maga az élet, — a napfény, 
mely egyformán ragyog a tornyok csú-
csain és az alacsony házak ablaküvegein, 
— Irodalom nemcsak az ötfelvonásos 
verses tragédia, — hanem a' kabaré is, 
egy ötperces jó dialógusban, egy sike-
rült viccben, egy találó mondásban, — 
nemcsak Shakespeare irodalom, hanem 
Nestroy és Kotzebou is, darabjaik egy-
egy jó helyzetében s alakjában — 
s ezek a rég elintézett s lenézett szín-
padi kézművesek ime ép oly halhatat-
lanok, mint a felmagasztalt mesterek, 
mert jót csináltak a mesterségükben s 
azért élnek a színpadon. Irodalom : a 
jó szerep is, mely alkalmat ad a szí-

nésznek, hogy, a tehetségét ragyogtassa. 
Nemcsak az Irodalom, ami nem tetszik, 
ami unalmas, hanem az is, ami tetszik 
és érdekes. Irodalom az operette is, (a 
régi) sőt például irodalom az operette 
szövegfordítás is, ha például Heltai csi-
nálja — viszont nem biztos, hogy iro-
dalom, mondjuk a legújabb Georg Kaiser, 
vagy akármelyik más irodalomra mázolt 
német, akármilyen nagyképpel jön is. 
Irodalom — de mennyire ! — a mozi is. 
ha jó, — általában : minden a mi jó, 
ami él, ami hat, ami érdekel, ami fel-
üdít, ami felkavar, — csak a végtelen 
unalom nem irodalom, még ha Önök 
ezerszer is rámázolják, hogy : Vigyázat — 
ez Irodalom . . . Brr . . . r r . . . rr . . . 

— Wau-wau-wau-wau-wau . . . 

Bizonytalan terminus 

Egy barátom lánykérőbe ment 
Nagy szerelemre gyúlva. 
Már ki is tűzték az esküvőt 
Lakástól egy hét múlva. 

KÁLMÁN JENŐ 

GÓTH SÁNDOR 
Vígszínház : „Sirokkó' .Fotoriporterek" felv. 
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mentális arányú, komor épülettömb. Az a 
téma például, amelyet a Sirokkóban dolgoz 
föl, egyként lehetett volna fundamentuma egy 
Bernsteini feszültségű színműnek, mint ennek 
a mindenképp kedves és megnyugtató víg-
játéknak, mert vezérlő motívumául az em-
beri szenvedések kutforrésának leggyötrőbb 
érzését, a féltékenységet veszi. Talán Herczeg 
öntudatlanul is megérezte a mának a tragi-
kum mesgyéjén mozgó voltát, amikor a Si-
rokkó' egyik üdítően kedves figuráját shake-
speari keresztnévvel Oféliának nevezi. Mintha 
ezzel az illúzióval is jelezni akarná, hogy 
nem kell megijedni, a végén nem lesz baj. 

Angelo felv. 

Herczeg Fejenc a vigjátékiró ugyanazzal az 
anyaggal dolgozik, mint Herczeg Ferenc a 
színmüvek és történelmi drámák szerzője. 
Amikor fantáziájának kincseskamrájában téma 
után kutat, a mese mindég egy darab igazi 
élet, valóságban is létező emberekkel, érzé-
tekkel, szenvedélyekkel és szenvedésekkel és 
salán csak pillanatnyi diszpozíció dönti el, 
hogy ugyanabból a témából és ugyanazok-
ból az emberekből graciőz vígjátékot írjon, 
vagy súlyos színmüvet kovácsoljon. Az építő-
kockák ugyanazok és Herczegtől függ, hogy 
szemet gyönyörködtető, vonalban és Ízlésben 
könnyed villa legyen-e belőlük, vagy monu-

RAJNAI GÁBOR, VARSÁNYI IRÉN, GÓTH SÁNDOR 
Vigsí inház : — „Sirokkó" 
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mindaddig, amie ilyen bohókás, bájos Oféliák 
járnak kelnek a színpadon, ez nem egy tragi-
kus dán kisasszony, csak egy kis koraérett, 
eszes, szájas, pesti bakfis, akinek nincs ér-
zéke igazi drámákhoz. 

Mert egyébként a motívumok, amelyekből 
az uj Herczeg-vígjáték megindul, elég okot ad-
nak arra a föltevésre, hogy az író — mondjuk 
haragosabb kedvében, vagy amikor a köz-
állapotokat és embereket sötétebb színben 
látta, — elvezethette volna embereit a dráma 
sötétlő ösvényei fölé. A műfaj disztinkciójából 
szerencsére előre láthatjuk, hogy nem lesz 
baj s ha megismerkedünk az élettel teljes 
történet szereplőivel, akkor külön is igazat 
kell adnunk az Írónak, mert igazán kár volna 
akár a derék statisztikus férjért, akár a mű-
vészi pályájának delelőjén családi boldog-
ságot sóvárgó énekesnőért vagy a férfiassá-
gában suta és naiv tengerész-orvosért, akik 
az imént emiitett pesti bakfis és egy egzaltált 

RAJNAI GÁBOR 
Vígszínház : „Sirokkó" Angelo foto 

HFGEDÜS GYULA 
Vígszínház : „Sirokkó" „Fotoriporterek" felv. 

zeneszerző segítségével a fordulatokban meg-
lepő és változatos cselekményt a békés meg-
oldás felé veszik. 

De ha már megkezdtük az egyes alakok 
bemutatását, akkor ne álljunk meg a fele 
uton, hanem mondjuk el, hogy mi minden 
történik velük Herczeg Ferenc jóvoltából. 
Röser Dórát, (Varsányi Irén) aki európai hirü 
énekesnő, egy nagy, de művészetében excen-
rikus és forradalmár-muzsikus (Hegedűs 
Gyula) viszi magával városról-városra, hogy 
zsenijének propagandát csináljon. A muzsi-
kus teljesen felolvad a saját nagyságában és 
észreveszi, de nem akarja látni, hogy Dóra 
több a nemes hangszernél. Dóra asszony, 
aki szerelemre vágyik és szerelmét össz-
hangba tudná hozni művész-életével. A 
zeneszerző önzése oly kíméletlen szavakban 
nyilatkozik meg, hogy Dóra föllázad és a 
lázadásnak e sorsdöntő percében jelenik 
meg a szerelmes statisztikus tudós (Góth 
Sándor) aki szivét és otthonát fölajánlja. Dóra, 
szerelem nélkül elfogadja a tudós házassági 
ajánlatát és e kis előjáték után, amelybe 
derűs színeket kever a kis Röser Oféliának 
(Gaúl Franciska) remekül megirt támadása a 
házassági szerelem ellen, megindulhat a darab. 

Az első fölvonás már Dóra uj otthonában 
játszik. A házasság, amely csak az egyik fél 
részéről indult szerelemmel, Doldogtalannak 
látszik. Dóra becsületes, hü és jó feleség, de 
művész-életének ismeretlen epizódjai annál 
inkább nyugtalanítják a szerelmes férjet. Ide-
ges és nyugtalanító jelenetek játszódnak le 
ketteiük között, amelyek végül a szándékai-
ban tiszta asszonyt a kétségbeesésbe kezdik 
kergetni. Ekkor érkezik haza kétéves óceán-
járó útjáról a férj legjobb barátja és távoli 
rokona Fábián hajóorvos (Rajnai GáborJ, aki 
csakhamar tudója lesz a férj keserveinek s 
mint jó barát, hajlandó meghozni azt a kü-
lönben igen kellemes áldozatot, hogy színleg 
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VARSÁNYI IRÉN és RAJNAI GÁBOR 
Vigsz inház — „S i rokkó" Angel foto 
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udvarolni fog az asszonynak s ha csakugyan 
üveg, akkor törjön össze a kalapács alatt, de 
ha valódi gyémánt, akkor ellenáll s akkor 
a férjnek többé nincs oka kételkedni. 

A próba megkezdődik hát, de a nő már 
az első pillanatban keresztüllát a naiv férj 
s a fekete szépségekhez szokott tengerész 
ügyetlen játékán. A férj tehát boldog lehetne, 
de most már az önérzetében megbántott 
asszony proponálja a játék folytatását, ami-
nek kettős célja : megbüntetni és kijózanítani 
a gyanakvó férjet s egyben megbüntetni a 
tengerészt, aki a raffinált játék útvesztőiben 
tényleg nem ismeri ki többé magát és 
marionette-báb lesz az asszony kezében. De 
van még egy drámai mozzanata az asszonyi 
léleknek, amit közben le kell győzni. Még 
egyszer és utoljára megjelenik a muzsikus, 
a mester, aki itt mintegy a művészet hivó 
szavát szimbolizálja, hogy visszaédesgesse 
az asszonyt a bohémélet tarka mezőire a 
biztos, puha, bár amint látni, nem egészen 
nyugodt családi életből, A nőnek a két vég-
let közti vergődéséből származik a sirokkó 
hangulata, a déli szélé, amely mikor meg-
indul, a tengerész szerint nyugtalanná teszi 
a parti lakókat. Ofélia józansága azonban 
megmenti a helyzetet, a muzsikus el van 
intézve, de a helyzet egyébként változatlao, 
a férj tovább gyanakszik. • 

És a gyanakvásában szinte belekényszeríti 
a különben is szerelmes tengerészt, hogy 
hivja meg az asszonyt a lakására. Dóra va-
lami különös szeszély hatása alatt Ígéretet is 
tesz a tengerésznek, aki most mér a férjre 

GÓTH SÁNDOR és GAÁL FRANCISKA 
Vígszínház : „Sirokkó" Angelo totn 

TANAY FRIGYES 
Vígszínház : „Sirokkó" „Fotoriporterek" (eh'. 

féltékeny s amikor ez valami ösztönös lelki 
kényszerből azt hazudja, hogy tulajdonképpen 
nincs oka a feleségére gyanakodni, mert Dóra 
jobban szereti őt, mint házasságuk első hetei--
ben, ezen annyira elkeseredik, hogy a randevút 
leleplezi a férjnek. Mind a két fél bosszút 
akar állni az asszonyon és együtt mennek 
a tengerész legénylakására, hogy kelepcébe 
csalják az asszonyt. Dóra azonban Oféliától 
értesül a készülő veszedelemről és elhatá 
rozza, hogy a kelepcébe, amelyet neki szántak, 
ő csalja be a két primitiv férfit. 

Elmegy tehát Fábián legénylakására és 
több brilliáns jeleneten át, amelyekben Her-
czeg mesteri dialógusai szinte klasszikus 
mértéket adnak az iró életfilozófiájának mély-
ségéről, szellemességéről és tökél»tes rutinjá 
ról, először a tengerészt tiporja le, azután a 
férjét alázza meg kicsinyes gyanúsításaival, 
végül pedig ki is gyógyítja, amikor elárulja, 
hogy a sirokkó-hangulat tulajdonképpen an-
nak a változásnak a következménye, ameiv 
ezentúl még szorosabban össze fogja fűzni 
férjével, tudniillik az orvosprofesszor épp az: 
imént mondta meg neki, hogy anya lett. Ezzel 
a mindenképp kibékítő momentummal vég-
ződik a darab. A sirokkó elvonult, a misz-
tikus Amerikába ment. a tengerész csalódá-
saival visszahajókázik Ázsia vizeire és hogy 
teljes legyen a boldogság, a kis Oféliának is 
sikerült megoldania a szerelem problémáját 
és pedig a házasságon belül. Mert ugyebár 
minden szabadszerelmi dogma ellenére meg 
lehet találni a szerelmet ez ősi és szent 
intézmény keretei között is. 

Herczeg Ferenc ezt a szellemes mesét elő-
kelő lényének és irói készségének legfino-
mabb anyagaiból staffirozta ki. Nagyszerű 
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GÓTH SÁNDOR és RAJNAY GÁBOR 
Vígszínház : „Sirokkó" 

Ange/o fot 
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színpadi tudásának ökonómiájával gon-
doskodott arról, hogy, ahol a helyzet 
már-már drámaivá feszül, remek vígjá-
téki fordulatok adják meg a darab igazi 
hangulatát s ez minden egyes alkalom-
mal sikerül neki. Az előjátékot két pom-
pás kabinetfiguráva! egészíti ki, ezek 
közül az egyiket, egy régi divatú zenészt 
Szerémy játssza, azzal a páratlan bon-
homiával, amely úgyszólván az ő kizá-
rólagos sajátja, a másik szerepből Ta-
nay csinál elbűvölően kedves figurát. 

Röser Dóra Varsányi Irén csodálato-
san szines egyéniségének egy ujabb re-
meke. Ez a nagy művésznő minden ala-
kításában egyegy feledhetetlen élményt 
ád, a Dorrit kisasszonytól Röser Dó-
ráig minden egyes 
alakja a szivünkben 
hagyta fényképét, 

akár párisi demi-
monde volt, akár 
szegény kis megté-
pázott magyar taní-
tónő, hattyubüszke-
ségü főhercegnő 

vagy a Pygmalion 
kis kültelki virága. 
Góth Sándorról is 
nehéz ujat mondani, 

ami többet vagy 
szebbet jelentene a 
régi elismerésnél s 
ugyanez áll Rajnai 

GAÁL FRANCI, VARSÁNYI IRÉN 
Vígszínház — „Sirokkó" 

Anpelo foto 

VARSAN7I IREN 
GÓTH SÁNDOR 

Gáborra, aki a suta 
tengerész szerelmes 
jeleneteiben elbá-

jolóan kedves és gro-
teszk s emellett még-
is férfias tudott ma-
radni. 

Hegedűs Gyula, 
mint mindig, ezúttal 
is klasszikusan egy-
szerű és nemes eszkö-
zökkel oldja meg az 
egzaltált komponista 
szerepét. Rajta keresz-
tül a közönség is kö-
zelebb látja a művész-
világnak a nagykö-
zönségtől kissé távol-
álló és mégis tipikus 
alakját, aki a saját 

művészetének becsülésében és elragadta-
tásában közelebb érzi magát az istenhez, mint 
az emberhez. Gaál Franciska több, mint bá-
jos. Kedéllyel, ötletekkel és intelligenciával 
aranyozza be szerepét, amely az iró különös 
szeretetéről tanúskodik. Nagyszerűen meglá-
tott é» remekül megrajzolt alak ez és Gaál 
Franciska még kedvesebbé tudta tenni egyéni 
bájával. A bemutató óta minden este és 
minden felvonásban nyiltszini tapsokat kapott. 

A rendezés és az előadás a Vígszínház 
régi stílusa és tempója. Itt minden szög a 
helyén van, minden precíze ki van számítva, 
megtervezve, megrendezve. Góth Sándor ren-

RAJNAI GÁBOR 
GAÁL FRANCI 
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dezésében, Mál-
nai díszletei és 
a Vígszínház ha-
gyományai mel-
lett nem is Ie-
hít az másképp. 
E hiányos be-
számoló írója 

egyébként élén-
ten sajnálja, 

hegy ezúttal nem 
közölhetett sze-

nelvényeket 
hbrezeg frap-

pais dialógjai-
ból : a párbeszé-
dek közé elszórt 
tagyogó ötletek- G O T H S A N D O R , 
)ől, de ezek a R A J N A I G A B O R 
>eszámoló pon-
gyolaságában elvesztenék azt a könnyed ele-
anciát, amellyel Herczeg odavetette őket. 
Csak a darab hallatlanul bájos zárójelene-

ít próbáljuk megrögzíteni, amikor Dóra hosz-
zas habozás és szégyenkezés után boldogan 
ől férje karjai közé és megsúgja neki a nagy 
tkot. amit annak idején Éva súgott meg 
idámnak. E pillanatban egyszerre zokogni 
ezd a kis Ofélia s miközben szepegve gra-
ilél és kéri az istent, hogy sima lefolyású 
:gyen a dolog, hirtelen azzal a fordulattal 
•pi meg a boldog házasfeleket, hogy ő is 
asonló helyzet előtt áll. 
— Az istenért, csak nem 7 — döbben meg 

. derék statisztikus, aki kis sógornőjének a 
;erelemről való fölfogásával az egész dara-

VARSÁNyi IRÉN 

bon keresztül elkeseredett harcot folytat, 
mire a kislány, aki eddig ugyancsak min-
den nyárspolgárt megszégyenítő szabad-
szájusággal nyilatkozott a szerelemről és 
házasságról, megbotránkozva így válaszol : 

— Hallod, csak nem gondoljátok ! De 
holnap feljön az udvarlóm a gróf és ünne-
pélyesen meg fogja kérni a kezemet. 

Még egy kedves aperszüt el kell mégis 
mondani. Amikor a muzsikus másodszor 
megjelenik Dóránál, hogy magával csalja, 
Ofélia zseniális hazugsággal menti meg a 
minden percben drámaibbá válható szi-
tuációt. Mire a muzsikus igy szól : 

— Hallja Ofélia, aki ilyen szenzációsan 
tud hazudni, miért nem megy férjhez ? 
Miért hagyja ily sokáig parlagon heverni 
ezt a tehetségét ? 

Egyébként az csak természetes, hogy 
ezek az ötletek igy kihalászva a sok kö-

zül, nem hat-
hatnak kellőkép-
pen. El kell 
menni és meg 
kell nézni. A 
tetszés és a taps 
aztán már ma-
gától jön. 

GAÁL FRANCI 
Vígszínház — Sirokkó 

AngeJo foto 
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Győzött a Válóperes hölgy! 
Vajda Ernő vígjátéka lesz a Színházi Élet húsvéti számának darab-melléklete 

A „Színházi Élet" a mult esztendő 
egyik kedves és pompásan sikerült pá-
lyázatában meggyőződött arról, hogy 
a legjobb szerkesztő a közönség. Eszten-
dők alatt sem került elő annyi kiváló 
ötlet a redakciós asztalok mellett, mint 
amennyit olvasóink néhány hét alatt 
beküldtek hozzánk. Elhatároztuk akkor, 
hogyha valaha is a Színházi Élet-re vo-
natkozóan bármilyen szerkesztési pro-
bléma vetődnék fel, a közönséget fogjuk 
döntő bírónak megkérni. 

Ilyen probléma volt most az, hogy 
a Színházi Élet húsvéti számában 

melyik színdarabot közöljük? 
A magyar színpadi irodalom régebbi, 

s^t klasszikus és ujabb termékei között 
ugyancsak bőséges a választás, ezért is 
bíztuk a döntést olvasóinkra. A szava-
zatok beérkeztek és közöttük valóban 
sok pornás ötlet került hozzánk. Élénken 
illusztrálják ezek az ötletek a Színházi 
Elet p u b l i k u m á n a k kilünő szerkesztői 

G AAL FRANCISKA 
Vígszínház : „Sirokkó" Angela foto 

Gaól Franciska ruháit Dénes-szalon készítet te 

érzékét, mert a beküldött ötletek közül 
bármelyiket is fogadnók el, egészen 
bizonyosan olvasóink jelentékeny részé-
nek tetszésével találkoznánk. Mi, az 
igazságosság kedvéért a többségi elv 
alapján állunk, éppen ezért itt közöljük, 
hogy melyik darabra érkezett hozzánk 
szavazat a mai napig, amikor a szava-
zatok összeszámlálását be kell zárnunk, 
íme a hivatalos lista: 

A bor 
Névtelen asszony 

• Cyrano de Bergerac 
Ördög mátkája 
Marinka, a táncosnő 
Végállomás 
A válóperes hölgy 

A legtöbb szavazatot tehát 
Vajda Ernő, A válóperes hölgy-e 
kapta : 6564-gyel többet, mint a pá-
lyázatban résztvevő darabok kökül 

bármelyik. 
A közönség döntése alapján tehát kihir-

detjük az eredményt : 
A Színházi Élet húsvéti számában 
közölni fogjuk Vajda Ernő : Váló-

peres hölgyét. 
Örömmel állapítjuk meg, hogy a ko,v 

zönség ízlése ilyen színházi és irodalmi 
szempontból egyaránt érdekes és értétes 
darabot választott. 

A Válóperes hölgy nemcsak pomíás 
színdarab, de egyszersmind 

a legérdekesebb olvasmány 
is. A nyomtatott betű sok olyan szépsé-
get enged érvényesülni, amelyet a szíri-
padon elhangzó szó esetleg nem hoz k|. 
Ilyen lesz A válóperes hölgy is, amelyrt 
azok fognak kettőzött élvezettel és gyö-
nyörűséggel elolvasni, akik látták a nei 
mindennapi sikerű vígjáték Magyar szii-
házi előadását. 

Húsvéti számunknak sok egyéb érd-
kessége között kiemelkedő jelentőséggl 
fog helyet foglalni A válóperes hölg. 

Egyben bejelentjük, hogy a pályázatéi 
részt vevők közül a dijat : 

Vajda Ernő autogrammos fényképp 
Epstein Jolly Ujbőg (Pestmegye) nyert. 
A kedves nyereményt már el is küldt-
tük címére. 
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„Ma mi mulatunk" — harsogta a Vigadó 
zöldbe öltözött folyosóján Básthy István ér-
dekes kompozicióju festménye. „Ma mi mu-
latunk." A festményen két színész összehúzza 
a függönyt : vége az előadásnak. Ami ezután 
következik, az már nem színjátszás, az maga 
az élet. A színész, aki az év 364 estéjén 
mulattatja a közönséget, a 365-iken, miután 
a mulattatást elvégezte — maga is mulatni 

LENKEFFy ICA és 1LOSVA7 RÓZSI 
a Szinészbálon Mésiöjy leit. 

akar. „Ma mi mulatunk" — ez volt a jelszó 
az 1923-as Szinészbálon és Budapest mű-
vészei megmutatták, hogy nemcsak mulat-
tatni, de mulatni is tudnak. Az 1923-ik év 
gazdag és fényes báli szezonjának legdísze-
sebb estéje zajlott le március 14-én. A Sei-
nészbál nemcsak dekoratív hatásaiban, de 
elegánciájával és jó hangulatával is a sze-
zon legsikerültebb táncestélye volt. 



DARVAS LILI a Szinészbálon 
Hus-szinü taft krinolin ruha, nagy hímzett rózsák-

kal. Stillszerü fejdísz. Kreálta és készítette : 
Dénes-szalon Mészöly felv. 

PECH/ ERZSI a Szinészbálon 
Ruháját kreálta és készítette: Förs tner nővérek 

szalonja Mészöly te/v. 

ket, amelyek a szivárvány színeiben pom-
pázva csillogtak. 

Már a primadonnák is itt vannak. Fe-
dák Sári és Molnár Ferenc mosolyogva fo-
gadják az üdvözléseket. Zsazsát Szabolcs Ernő 
kiséri fel. Darvas Lili ezüsttel hímzett hus-
szinü ruhájában fejedelmi jelenség, mint a 
II. Lajosban és, maga a megtestesült fiatal-
ság, mint az Égi és földi szerelem Lontija. 
Egymásután jönnek a „starok" Varsányi Irén, 
Szöllősi Rózsi Biller Irén, Petráss Sári, Péchv 
Erzsi majd Paulay Erzsi, Gaál Franciska, 
Gombaszögi Ella és Margit, Pécsi Blanka, 
Haraszti Mici, Ilosvai Rózsi és a többiek. 
Szállingóznak az asszonyok is. Hegedűs Gyu-
láné a férjével, Hatvani Lili, Nagy Endréné 
egy nagy társasággal, Tarján Vilmosné, Ná-
dor Jenőné és mások szűnni nem akaró ára-
datban. Különös gráciával fogadják a bál-
anyákat. Rákosi Szidi Beöthyékkel érkezik. 
A kedves, ifjú Szidi nénit Pártos Guszti ve-
zeti fel a terembe. Nyomban érkezik Márkus 
Emma és Fáy Szeréna is. 

Ne felejtkezzünk meg a férfiakról se, mert 
azoknak a névsora is előkelő listát reprezen-

Előkészületek és fogadtatás 
A kétszáz tagu rendezőség már hetek óta 

permanenciában van és nagy buzgalommal 
dolgozik a siker érdekében. 

Szerdán féltizenkettőre tűzte ki a rendező-
ség a bál kezdetét. Tizenegy órakor mér ün-
nepi diszbe öltözve várták a Vigadó termei 
a közönséget. Zöld girlandok végtelen sorai, 
-ciklámen és hóvirág mindenfelé. A lépcsőkön 
hosszú sorokban álltak tisztelgő néma posz-
tot a budapesti színházak jegyszedői, vala-
mennyi ünnepi uniformisában. A különböző 
egyenruhák tarka sorfalai között vonultak fel 
a vendégek, akiket a foyerben lelkes rende-
zői gárda fogadott. Tizenegy óra után pár 
perccel már egymásután sorakoztak az autók 
és fogatok a Vígadó elé. A bundák bekerül, 
tek a ruhatárba és látni engedték a toalette. 

S Z I N H Á Z L É L E T 
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táncról : soha annyi jó tán-
cos és nagyszerű táncosnő 
még nem forgott egyszerre 
a Vigadó parkettjén. 

— Passzió ezeknek ját-
szani — ismételte nem 
egyszer Kiss Béla a nép-
szerű cigányprímás és 
gyönyörködve legeltette a 
szemeit a csodaszép lát-
ványon. A hölgyek ruhái-
nak teljes szépsége tánc-
közben a vonalak ritmi-
kus mozgásánál bontako-
zott ki igazán. A fotográ-

fiák alatt próbáljuk meg leírni az egyes 
szenzációs toaletteket, e helyen csupán 
csak annyit jegyzünk meg, hogy ilyen 
divatrevü estélyi ruhákban még nem 
vonult fel, mint a Szinészbálon. Min-

MÉSZÁROS G1ZA (fent), KÖKÉNY ILONA 
(középen), BILLER IRÉN (lent) A SZÍNÉSZ-

BÁLON 
Mészáros Giza ruhája : halvány lila, c rop» 
saten ruha, nagy orchideákkal. Kreálta és ké-
szítette : Dénes-szalon Kökény Ilona ruhájá t 
kreálta'és készítette: Zwiebach,Wien-Budapest 
Biller Irén ruhájá t kreálta é s kész í te t te : 
Farkas, (Bécsi-u. 3.) Mészöly felv. 

ál. A direktorok teljes számmal : Beöthy, Wlassich 
báró, Bárdos, Roboz, Jób Dániel, Tapoíczai, Aztán 
Szemző Gyula, Nádossy országos főkapitány, Prónay 
György államtitkár, Bartkó Géza, Kende Géza majd 
a tőzsde bonvivantjai Hoffmann Gusztáv, Schwarcz 
Jakab és Budapest társadalmának még számos kiváló 
képviselője. 

A tánc 
Tizenkét óra előtt néhány perccel rázendített Kiss Béla 

zenekara Tanay . Frigyes hires szinészcsárdására és a 
bálanyák megkezdték a táncot. Rövidesen háromszáz 
pár táncolta a megnyitó csárdást káprázatos, szines 
forgatagban. Kiss Béla bandájától csakhamar átvette 
a szót Fricsay katonazenekara. A sima par-
ketten felváltva táncoltak keringőt és mo-
dern táncokat. Két órakor megérkezett 
Radulescu jazz-bandja is és most már a 
három zenekar versenyzett egymással a 
jókedv fenntartásában. Pedig nem is kel-
lett ápolni a jókedvet. Alig hallgatott el 
a zene. már sűrű tapsok újráztak és 
követelték a tánc folytatását. A táncban 
főleg az ifjúi gárda járt elől jó példával. 
Vaszary Piroska. Kondor Ibolya, Mikes 
Magda, Raskó Baba, Posner Magda és 
a többiek, mintha csak szerződésük lelt 
volna, egy pillanat szünetet se tartottak 
a táncban. Meg kell jegyezni még egyet a 



HEHEDÜSNÉ ILONA A SZINÉSZBÂLON 
Zöld római ruha. egyiptomi hímzéssel, zöld 
tüll díszítéssel . Kreálta és készítette : Rosen-

bergné szalonja. 
Mészöty felv. 

ként hozták a gép elé a bál szép asszonyait 
és leányait. Csakhamar jelentkeztek az ön-
kéntes „impresszáriók" is, akik Barabás 
Lóránttal és László Andor bonvivannal az 
élén siirü egymásutánban „szerződtették" a 
hölgyeket fotografálni. A fotografálás termé-
szetesen nem egy derűs epizóddal járt. Majd-
nem minden hölgynek volt valami külön kí-
vánsága a beállítást illetőén, amit honorálni 
kellett. A szépek még szebbek akartak lenni, 
a még szebbek a ruháikat akarták pontosan 
viszontlátni, sőt voltak olyanok is (indiszkré-
ció kizárva !) akik a gavallérjaikkal együtt 
szerették volna magukat levétetni. Hajnal felé 
ért véget a fotografálás három szépséges 
hölgy: Lázár Mária, Stollár Imi és Thurzó 
Elvira megörökítésével. 

A Szinészbálon nagyszámmal megjelent 
hölgyek közül a következők neveit jegyeztük fel 

SOLTI HFRMIN A SZINÉSZBÁLON 
Ruhájá t kreálta és készítette : Förster Nővé-

rek szalonja. 
M^sröly frlv. 
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denki igyekezett kitenni magáért és ebből 
a nemes 'versenyből pompásabbnál-pompá-
sabb toalettek születtek. 

Fotografál a Színházi Élet! 
Az estély egyik érdekessége volt a fotogra-

fálás. A Színházi Élet a pálmaházban foto-
mütermet rendezett be és egész éjjel folyt a 
bál szépeinek lefényképezése. A pálmaház 
lett rövidesen a Vigadó legnépszerűbb terme. 
Itt gyűlt össze a kaszinó, vig terefere folyt 
egész éjjel. A jókedvnek és a hangulatnak a 
bázisa lett a pálmaház, ahol a hölgyek türel-
metlenül várták, hogy mikor kerül rájuk a 
sor. Nem csoda, hiszen minden másodperccel 
egy lépést veszítenek el a nagyszerű tánc-
ból. A történelmi hűség kedvéért megírjuk, 
hogy Mészöly mester Bánóczyné Ilonát foto-
nra fái ta elsőnek 12 óra 45 perckor. Ettől 
kezdve a Színházi Élet riporterei öt percen-



Báró Bornemissza Lipótné, Beregi 
Erzsi, Bodonyi Béláné, Fejér Józsefné, 
Fodor Ignácné, dr. Frank Lászlóné, 

Gombás Tica, Gidró Lászlóné, 
Horváth Imréné, Hajdú Ilona, Herz 
Aladárné, Hollós Mária, Jaulus Ist-
vánné, Kászonyi Gizi, Kövess József-
né, Kánya Albertné, Kőváry Gyuláné, 
Kondor Ottóné, Kovács Antalné, dr. 
Lenkey Lajosné, László Magda, 
Mérey Adolfné, dr. Morzsányiné, 
Aczél Ilona, Ághy Erzsi, Bánócziné 
Ilona, Báthori Giza, Biller Irén, 
Csatay Janka, H. Csillag Erzsi, 
Darvas Lilly, Dolinay Hona, Fedák 
Sári, Forrai Rózsi, Füzess Anna, 
Gaál Franciska, Gazsi Mariska, 
Gách Lilla, Gombaszögi Ella, Góth-
né Kertész Ella, Gyöngyösi Teréz, 
Hajdú Etta, Haraszti Mici, Hegedűs 
Gyuláné, Hettyei Aranka, Honthy 

KOMJÁTHY MÁRIA A SZINÉSZBÁLON 
Zöld georget te ruhu ezüst-gyöngy hímzéssel, rózsaszín tüll 
dísszel. Stílszerű fejdísz. Kreálta és készí te t te : Klein Nővérek 
szalonja (IV., Türr Istvén-u. 9.) Mészöly fetv. 
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GAÁL FRANCI és.GOMBASZÖGI ELLA 
A SZINÉSZBÁLON 

Gaál Franci ruhája : Lila-fehér selyem 
wiaroquine ruha, virágmotivumokkal hí-
mezve. Stílszerű fejdísz. — Gombaszögi 
Ella ruhája : fehér crepp sa ten ruha. 
egyiptomi Tutankhamen földig érő övvel. 
Mindkél toillettet kreálta és készítette 

Dénes szalon. 
Mészöly fclv. 

Hanna, llosvai Rózsi. Jákó Amália. 
Jankovich Magda, Karácsonyi Hly, 
Komjáthy Mária, Kondor Ibolya, 
Kökény Ilona, Környey Paula, Lánczy 
Margit, Lázár Mária. Lenkeffy Ica, 
Makai Margit, Mátrai Erzsi, Med-
veczky Bella, Mészáros Giza, Mé-
száros Paulette. Molnár Aranka. 
Németh Juliska, Olah Böske, Paulay 
Erzsi, Petráss Sári, Péchy Erzsi, 
Pécsi Blanka, Posner Magda, Raskó 
Baba, Sándor Erzsi, Sándor Gizi, 
Sárvay Rózsi, Simonyi Mária, Siró 
Anna. Solti Hermin, Somogyi Nusi, 
Szilágyi Rózsi, Szöllősi Rózsi, Tas-
nády Ilona, Thurzó Elvira, Titkos 
Ilona, Tóth Böske, Ürmössy Annikó. 
Vaszary Piroska, Vigh Manci Arányi 
Béláné, Ardó Böske, dr. Bartha Im-
réné, dr. Bálint Józsefné, Balabán 
Imréné, Bárdi Józsefné, Balabán 
Györgyné, Berkó D. Gézáné, Bauer 
Jenőné, Brandt Izsóné, dr. Braun 
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Ferencné, dr. Czukor Ferenc-
né, dr, Csathó Ferencné, 
domoni Domony Mihályné, 
Deutsch Pálné, Engel Jánosné, 
özv. Ehrlich Mihályné, Föl-
diák Magda, Füredy Ella, 
Fischer Elly, Gombaszöcri Mar-
git, Gerő Mórné, dr. Gergely 
Sándorné, dr.Gáldy Nándorné, 
Gábor Áronná. dr.; Gansler 
Lászlóné, dr. Häutler Gézáné, 
Hartmann Ervinné, dr. Hal-
perth Elemérné, Hanauer Ká-
rolyné, Heidelberg Vilmosné, 
Hecht Miklósné, Hoványi Ala-
dárné, Herczeg Jenőné, von 
Iseghem Leoné, Kónyái Pál-
né, Klug Istvánné. dr. Katona Arturné, 
Könyöt Sándorné, Krausz L. Pálné, Kozarew 
Jasóné, Kiss Ferencné, Kálnay Ilona, dr Lóránt 
Arturné, László Frigyesné, Lőw Vilmosné, 
Lőwy Arnoldné, dr. Lengyel Istvánné, László 
Magda, Miklós Józsefné, Márkus Lajosné, 
Miklós Lászlóné, Nagy Endréné, Nordley Lucy, 
Nagy Józsefné, Nádor Jenőné, Perl Imréné, 
Pfeiffer Gyuláné, Pollák Emiiné. Pólya Ti-
borné, Polgár Károlyné, Róna Ernőné, Róna 
Dezsőné, Rudas Béláné, dr. Rapoch Jenőné, 
dr. Ruszt Jenőné, Spirescu Fanchette, Stein-
metz Józsefné, Saásdy Alice, Sárközy Gyuláné, 

T..Oláh Böske (fent), Pécsi Blanka (középen) 
Szöllössy Rózsi (lent) a Szinészbálon 

T. Oláh Böske a ruháját maga készítette. — Pécsi 
Blanka ruhája : fekete matt lasse ruha. acél pajjet t 
dísszel. Kreálta és készítette : Schwarcz Paula és IIa 
szalonja '(IV. Tiirr István-u. 9.) — Szöllössy Rózsi 
ruhá j a : fehér Biedermeyer stilu ruha ó aranygallér-
ral ; az alján virágkoszorúk, szalaggal ôsszeKôtvç. 
Hasonló virágkoszoru fejdísz. Kreálta és készítet te: 

Dénes-szalon 
(Mészöly felv ) 

Sárvay Jánosné, Santhó Imréné, Székely La-
josné, Szeku'esz Imréné, Sztollár Edéné, Stras-
ser Jenőné, Strasser Richárdné, Thurzó Elvira, 
dr. Tihanyi Béláné, Tarján Aladárné, Vajda 
Panny, Vogel Edgardné, Vértes Tillv, Vágó 
Béláné, dr. Winter Ernőné, Walter Ferencné, 
dr. Zahler Emiiné, Zahler Erzsi, Zahler Magda, 
dr. Schandl Lászlóné, Schuller Imréné, Széc«i 
Bertalanné, Salgó Lajosné, Szécsi Ella, Szécsi 

Bözsi, Szenes Ernőné Schmergl Vil-
mosné, Tarján Vilmosné, Varsányi 
Irén, Vaszary Gáborné, Vass Fri-
gyesné. Vajda Sándorné. 

A szebbnél-szebb toalettek közül 
feltűnően domináltak a fehér szineK 
és a világos szinek egyéb árnya-
latai. Különösen szépek voltak Fedák 
Sári, Petráss Sári, Gombaszögi Mar-
git és Irén, Mészáros Paulette, 
Stella Móricné, Sándor Gizi és 
Manci, Vass Frigyesné, Schnitzer 
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Ferencné, Raposa Jenőné, Elek Lászlóné és 
Hajdú Ilona ruhái (Dénes szalon), Környei 
Béléné és László Frigyesné (Rosenbergné), 

P. Márkus Emma, Gottlieb Albertné( Fischer 
Julia és Társa). Nagy tetszést aratott Pálmay 
Ilka vörös fejdísze, mely Tóth Juci kreációja. 

A SZINÉSZBÁLON 
1. Könyöt Sándorné, 2 . Lázár Mária, 3. Biller Margit, 4. Bóocz Rózsi, 5. Krajnik Mária, 6. Szenes Ernőné, 

7. Bánhidy Ilona, 8 . Zahler Erzsi, 9 . Sárvay Rózsi ( M é s z ö l y felvételei] 



Nagyszerű 
hogy milyen pompásan 

dolgozik a Nemzeti í 
Mikor a Nemzeti Szinház idei szezonját 

megkezdte, az irodalom berkeiben egyébről 
se esett szó, minthogy kivihető és fentartható-e 
az a rettenetes munkatempó, amelyet az uj 
direktor diktált, erős munkába fogva a szín-
háznak utóbbi években erősen elkényelmese-
dett társulatát. Kétséggel fogadták ezt a heves 
lendületű vállalkozást és sokan voltak, akik 
azt hitték, hogy két-három hónap alatt ellan-
kad ez a tempó. A valóságban pedig az ellen-
kezője történt, a szinház munkájában olyan 
crescendot csinált, amely párját ritkítja nem-

Kondor Ibolya a Szinészbálon 
Fehér blondin csipkeruha, fehér tafotával. apró 
fehér tafota rózsákkal díszítve. Fehér tafota rózsák-

ból készillt fejdísz. 
Kreálta és készítette : Friedenthal szalon 

Mészöly felv. 

csak a magyar, hanem a külföldi színházak 
történetében. Viszont jutalma sem maradt el 
ennek a nagy buzgalomnak ; köztudomásu, 
hogy a Nemzeti Színházban minden este 
zsúfolt ház nézi végig az előadást és minden 
produkciójának teljes hitele van. Az idei sze-
zonban a társulat már annyi nagysikerű s 
egyre nagyobb közönséget vonzó előadást ho-
zott, hogy a műsorcsinálás legsúlyosabb 
gondja lett az igazgatónak. Kevés a hét nap, 
hogy a játékrenden szereplő darabok elfér-
jenek rajta. Most aztán megtoldották a szom-
bat délutánnal, amikor is az Ember tragédiá-
ját játsszák. S bér valóságos torlódás van a 
műsorsikpreiben.a munkatempó ahelyett, hogy 
csökkenne, egyre fokozódik. A mostani hét-
nek két eseménye is van. 

Az egyik a Balatoni rege bemutatója. 
Herczeg Ferencnek ez a bájos és költői 
mesejátéka tudvalevőleg annak idején a Víg-
színházban került szinre s a Nemzeti Szin-
ház most a Vitézi szék operai díszelőadása 
számára tanulta be Hevesi rendezésében. 
A darab az idei szezonban csak ezen az egy 

Lóth lia a Szinészbálon 
Mészöly felv. 
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és mind a többiek nemcsak művészi erejük 
egészével, hanem komoly sludiummalés ala-
possággal vetítik elénk a francia forradalom 
történetének alakjait. Ebben a munkában a 
főérdem egy része természetesen Horváth 
Jenőé — a rendezőé, aki egyik legteljesebb 
produkcióját adja ezzel az előadással. 

Alig hogy ez a két előadás lezajlott, a 
Nemzeti Színház mér próbálja is a legköze-
lebbi újdonságokat és reprizeket. Még két 
eredeti magyar újdonság lesz az idei szezon-
ban. Az első, április elején P. Ábrahám Ernő 
darabja. A szerző uj ember a színpadon, 
eddig csak novelláit ismerik. Most „Isten 

vára" cimmel misztérium drá-
mát irt, mely minden izében uj 
feldolgozása a Kőműves Kelemen 
mondának, s művészi szépség és 
mélység dolgában a Nemzeti 
Színház emberei szerint az ui 
magyar irodelom egyik legtel-
jesebb értéke. P. Ábrahám Ernő 
darabját Csat hó K á l m á n 
rendezi. A három főszerepre 

estén szerepelt — most hétfőn az Operaház-
ban, aztán elteszik a jövő szezonra, amikor 
is a Nemzeti Színház színpadán a szezon 
kezdetétől fogva szerepel majd. Az operaházi 
díszelőadás tanúságai szerint a darab az uj 
előadásban a jövő szezon legnagyobb sikere 
lesz. 

Alig zajlott le az operai díszelőadás mér 
megint premiér van a Nemzetiben. Pénteken 
este mutatják be Dánielné Lengyel Laura „Tűz-
halál" cimü drámáját, mely a francia forrada-
lom legérdekesebb figuráit Rolandnét válasz-
totta hőséül. Az ő sorsát tárgyalja ez a darab, 
attól a pillanattól kezdve, mikor tizennégy 
évvel a forradalom előtt feljön kis vidéki 
városkájából, hogy Voltaïrnek hozza ela girond 
ifjúságának üdvözletét egészen addig. mig fa 
jakobinusok vérpadján fejezi be érdekes életét. 
Ezt az egész ember nőt és ezt a sorsot játssza 
P. Márkus Emilia, aki esztendők óta Jmost 
vállalt először uj darabban nagy feladatot. 
S ha D. Lengyel Laura iránt a közönség nem 
viselkednék amúgy is nagy és eddigi sikereivel 
megérdemelt érdeklődéssel, P. Márkus Emíliá-
nak ez az uj alakítása magában is elegendő, 
hogy teljes szimpátia és kíváncsiság várja a 
bemutatót. A Nemzeti Színház egyébként is 
gondoskodott róla, hogy a kitűnő darab és a 
nagyszerű művésznő olyan segítőtársakat 
kapjanak, akik kétségtelenül biztosítják a 
sikert. Gál, (Voltaír) Pethes, (Roland) és Odr> 
(Barbaraux) a három legnagyobb feladatban s 
velük együtt Ligeti Juliska, Hettyey Aranka, 
Ághy Erzsi, Iványi Irén, Abonyi, Kürti lózsef 

Posner Magda (fent) Herczeg Jenőné (közé-
pen) és Szöllősi Piri (lent) a Szinészbálon 
Posner Magda ruhája : halvány lila taft ruha, gobe-
lin szövésű hímzett rózsákká' . Stílszerű fejdísz. 

Kreálta és készítette : Dénes-szalnn. 
Herczeg Jenőné ruháját , kreálta és készítette : 

Weinberger Sári szalonja (Dalszinház-u. 4.) 
Szöllössy Piri r u h á j a : Féhér creppe de chine ruh«, 

ezüst tülldiszitéssel. 
Kreálta és készítette : Dénes-szalon. 

Mészöly (elv. 
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pedig a direkció Cs. Aczél Ilonát, Kürti Jó-
zsefet és Kiss Ferencet válogatta ki. Uj iró 
és új dráma ennél jobb segítőtársakat nem 
is várhatott. Természetesen a darabhoz, mely 
stílusában is ujat ad, teljesen uj díszletek és 
jelmezek is készülnek, szóval az uj szerző 
mindent megkap, amit csak kívánhat. 

Holnap osztják ki a másik magyar újdon-
ság szerepeit is. Zilahy Lajos a szerkője 
ennek az újdonságnak, ugyanaz a Zilahy 
Lajos, akinek legutóbb két regényével volt 
nagyon nagy sikere. Darabjának cime egy-
előre „Hazajáró lélek" — történéseiben pedig 
modern társadalmi dráma. A darabot, mely 
alig néhány napja van a Nemzetinél, a mult 
hét péntekjén olvasta fel a szerző a Nemzeti 
Színház igazgatói irodájában. Azoknak akik 
a főszerepeket fogiák játszani s azóta az 

illető művészek nemcsak az izgalmas és ko-
moly megfeszültségeket adó dráma szépsé-
geiről, hanem a maguk feladaténak nagy-
szerűségéről beszélnek. Bent a színháznál 
általános nagy elragadtatás fogadia Zilahy 
darabját, melynek szereposztáséban Bajor 
Gizi kapja a női főszerepet s a férfiak közül 
valószínűleg Kiss Ferenc, Pethes Imre és 
Petheő állnak vele egy sorba. Az újdonságot 
Horváth Jenő rendezi. 

A két újdonságon kívül még egy klasszikus 
repríz*» lesz a színháznak. „A velencei kal-
már" kerül elő újra, Csathó Kálmán uj ren-
dezésében és Shylock szerepét ez alkalom-
mal játssza először Gál Gyula. A Zilahy-da-
rab bemutatója után pedig a Hamlet reprize 
kerül sorra Odryval a címszerepben. 

Stollár Imy a Szinészbélon 
Frès romain ruha gyöngyözve, kék virágcsokor 

disszel és kék tüllsál kombinációval. 
Kreálta és készítette : Fischer Ju/ia és Tsa szalonja 

Mészöly felv. 

Síró Anna a Szinészbálon 
Fehér biedermeyer ruha, dus csipke és gyöngy 

dis7itpssel htílszerü fejdísz. 
Kreálta ós készitette : Durmits szalon (Hunyady-tér 1) 

Mészöly telv. 
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Operett, 
amely Budáról kerül át Pestre 

A „Levendula" a Blaha Lujza-Színházban 
Az idei színházi szezon egyik legnagyobb 

érdekessége kétségkívül a „Levendula" éne-
kes-játék karrierje. A darabot a „Várszínház" 
mutalta be olyan sikerrel, hogy még tna a 
negyvenedik elő-dás körül is telt ház mel-
lett tudja játszani. Ezenkívül nz énekesjáték 
egyik előadását megnézte Beöthy László az 
„Unió" vezérigazgatója, akinek «nnyira meg-
tetszett a librettó édesbús romantikaja, a vers-
szövegek nemes csengése és az elbűvölően 
szép muzsika hogy azonnal megvette a da-
rabot a Blaha Lujza Színház számára. 

Az újdonság szereposztása a következő : 

Levendula 
Énekesjáték 3 felvonásban. írták : 
Szilágyi László és Lippay Gyula. 
Zenéjéi Szlágyi László verseire 
összeállítottak : Fridi Frigyes és 

Somló Sándor. 

József nádor Boross 
Kamilla grófné- — Berczelly 
Déryné 1 „X„J„. Harmath 
Szen<péteri * a n d o r - , Tihanyi 
Megyeri i színeszek M a W n * 
Lotti - — Raskó 
Francesco di Colaccini— D Arrigo 
Hetzeugerné — Rozsnyai 
Steiger Flórián Tamás 
Kudelka - Szirmai 
Braunhaxler Rott 
Jani - - Verebes 
Kati — — Süveges 
Ceremóniamester Antók 
báró Eötvös József — Szorád 
Kölcsey Ferenc Koncz 

A darab rendezése Vágó Géza 
kezében van, mig a zenei betanítás 
munkáját Barna Izsó végzi. 

A pesti bemu'a 'ó egyébként is ér-
dekes meglepetéseket fog hozni. A 
szerzők egesz sereg uj jelenetet és 
vidám zeneszámot illesztettek a 
„Levendula'-ba, amely most már bi-
zonyosan nem fog megállani a szá-
zadik előadás jubileumáig. 

BERCZELLY MAGDA (lent) FÜREDY ELLI (középen) THURZÓ 
El V RA (fent) a Szinfsrbá! n. Bercze ly Magda ruhája : rózsaszín 

crepp georgette selyem ruha, gyöngy dísszel. Kreálta és készí-
tette: Bnrizéky M. Ferv szalonja (Baross-u. 55.) Füredy Elli ruhá-

ját kreálta és készítette: Zwi"b«ck, Wien — Budapest. Thurzó 
Elvira ruhája : frés selyem ruha. ezüst-fehér csipke dísszel. Kreálta 

. t.és készítette: Omeroviecs Gitta szalonja (Váci-u. 9.) 
Mészöly felr. 



22 SZÍNHÁZI É L E T 

Családi tanács 
az Apollo"Szinpadon 

Poézis és vidámság váltakozik a Helikon-
ban vendégszereplő Apollo-Szinpad uj mű-
során. 

Mihály István kacagtató tréfájával köszönt 
b=! az uj műsor. Cime : 
Uszkár bácsi mesél. Fő' 
hőse a népszerű Oszkár 
bácsi, a legkiválóbb ma-
gyar gyermekmcélő, akit 
a modern pesli gyerekek 
már nem akarnak komo-
ly in venni. Az ügyes kéz-
zel megirt színpadi tréfá-
jában Hollós Bora, Faragó 
Sdri, Bende, Barabás és 
Pesti játszanak. 

„Egy kis baj van Csa-
vajdáéknál" a cime Zágon 
Islván paraszti tréfájának, 
amely egy falusi kupak-
tanácsot ad vissza, ahol 
a falu okosai összeülnek, 
megtárgyalják Csavajdáék 

Dolinay Ilona (fent), Bánóczyné Ilona (középen) 
és Raskó Baba (lent) a Szinészbálon 

Dolinay Ilona ruháját kreálta és készítette : B. Csillag- Karla 
szalonja. — Bánóczyné Ilona r u h á j a : zöld charmeuse ruha, 
riseliő hímzéssel és arany csipke díszítéssel, kreálta és 
készítet te: Vékey-szaloi . — Raskó Baba ruháját kreálta 
és készítette: Farkas (Bícsí-u. 3.) Mészöly feh 

raffinált örö-
kösödési 

ügyét. A da-
rabban Ránó-
czi Dezső egy 
tempós falusi 
bírót, Sala-

mon a falu 
zsidóját a d ' 
ják nagysze-
rű humorral. 

H a r s á n y i 
Zsolt végtele-
nül szellemes 
operettet irt 
az uj műsor-
ra, a cime : 
„Családi ta-
nács". A kis 

színésznőbe szerelmes az előkelő család sarja, de 
a család nem egyezik bele a házasságba. A raffi-
nált és ötletesQnő azonban túljár mindenik eszén 
és végül is ugy intézi a dolgot, hogy a fiatal ur 
direkt a családi tanács kívánságára veszi el őt fele-
ségül. Az operett sokszinü primadonnaszerepét 

Szöllősi Rózsi játssza, énekli és tán-
colja féktelen temperamentumával és 
érdekes felfogásban. Bánóczi, Herczeg 
Jenő, Boross, Keller Emma, Faragó 
Sári, Győri Matild, Barabás és Fekete 
nagyszerű játéka viszik sikerre az ope-
rettet, amelynek pompás múzsáéit 
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Saásdy Aliz (feni), Babocsay Erzsi 
(középen) és Balogh Juci (lent) 

a Szinészbálon 
Saásdy Aliz ruhája : stilizált biedermayer 
ruha, fehér gyöngy felsörésszel és rózsa-
szinrefes te t t , valódi structoll aljjal, stílszerű 
fejdisz, kreálta és készítette : Saásdy Masa 
szalonja, — Babocsay Erzsi ruha já t kreáltu 
és készítette : Fischer Julia és Tsa szalonja. 
— Balogh Juci ruháját kreálta és készítette : 
Poiret, Páris. Mészöly íc/v. 

Egyéniségéhez illő hangulatos, finom dalokat 
adott elő hatalmas siker mellett. 

Uj tag mutatkozott be Sándor Mary, aki 
nagyszerű hanganyaggal rendelkezik és még 
nagyon sok sikert fog elérni. Bemutatkozását 
a közönség rokonszenvvel fogadta. 

A férfiak közül Boross újszerű magánszám-
ban mutatkozott be : mint szerióz-énekes. Ko-
moly lirai dalt énekelt, amit „az igazgatóság 
erőszakolt rá" s bár nem neki való : de el-
énekli. Boross igazán nem tehet róla, hogy 
hangos derültség fogadta minden „komoly" 

• szavát. Egészen modern uj szólót mutatott be 
Bánoczi Dezső. A techni-
kailag is érdekes számot 
vetített feliratok kisérték. 
Meg kell még emlékeznünk 
Losonczy Dezső invenció-
zus, kitűnő muzsikájáról és 
tökéletes zenekiséretéről. 

A premiéren az uj mű-
sor izzó hangulatban ha-
talmas sikert aratott. A kö-
zönség végigkacagta a hu-
moros számokat és ez a 
nagy tetszés megalapozta 
a műsor sikerét is. 

Losonczy Dezső komponálta. Eredeti 
és újszerű tréfát irt Kőváry Gyula. 
Cime : a „Probléma". 

Csupa költészet Lányi Viktor bal-
ladája, amely Arany János „Tengeri 
hántás' -ának szcenirozott és megzené-
sített előadása. Lánvi csipkefinom ma-
gyar dalait Kondor Ibolya interpre'álta 
uj szépségét mutatta meg sokoldalú 
tehetségének. 

Állandó derültség kiséri a „Végki-
merülésig" cimü tréfát (Zágon Ist-
ván), amelynek keretében Salamon 
vivni tanul. 

A tréfák után magánszámokról refe-
rálunk Szöllősi Rózsi Tutánkámenről 
énekel az onerától a gassenhauerig 
minden műfajban elő idva a nagv 
Fáraó budapesti vendégszereplését. A 
mulatságos szám sok lelkes tapsot 
szerzett Szöllősi Rózsinak. 

Kondor Ibolya különösen jól válo-
gatta össze e műsorban magánszámait. 
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TÍMÁR MARGIT a Szinészbálon 
Ezüstszürke csipkeruha. Kreálta és készítette: Juliette 
szalon (IV, Bécsi-u. 2.) Mészöly 'e-v. 

Dalnoky Viktor, akiről eddig- is tudta 
mindenki, hogv operaszerepeit nemcsak ki-
tűnően elénekli, hanem nagyszerűen meg 
is játssza őket, vénülő Pierrot alakját a tra-
gikum migasságába viszi. Tarnai Géza vi-
szont nehéz és fárasztó szerepében a nagy 
táncosok pályájának lendül neki. 

A némajáték rekvizitumai körül a Har-
lequinbábun kivül legnagyobb fontossága 
van a tükörnek, amelylől a mű cimét nyerte. 
Ez a tükör áll a függönyös díszlet közép-
pontjában, a tükör fénye csillog föl rej té ' 
lyesen a gyönyörű muzsikában, valahány-
szor döntő fordulat áll be a cselekmény-
ben. A rendező nagyszerűen oldotta meg 
azt a nehéz föladatot, hogy ennek a tükör-
nek kettős lényét kifejezésre juttassa. Mert 
a tükörbe nézve gyönyörködik önmngában 
Pierette és Harlequin, a tükörbe nézve 
fojtja meg lélekben hűtelen szerelmesét 
Pierrot, és ugyanebben a tükörben jelenik 
meg a sápadt Pierette viziós halotti képe. 

S|4 óra és 3 szereplő: 
Bajor, Dalnoki, Tarnai 

A Városi Színházban már az utolsó próbák 
folynak Mbhácsi Jenő és Siklós Albert zenés 
mimodrámájából, A tükör-bői, melynek be-
mutatóját Abrmyf Emil igazgató, aki a ki-
tűnő zenekar élén fogja interpretálni a szép-
ségekben gazdag, szövevényes partiturát, 
szerdára, március 28 éra tűzte ki. 

Bajor Gizi, aki tudvalevőleg a Nemzeti 
Szinház jótékrendjének egyik oszlopa, szinte 
a pantomimban találta meg tehetségének 
kiteljesülését. Anélkül, hogy a modern tánc-
művészek nagyképüsködésével fogna neki 
föladatónak, a szinen eltöltött minden pil-
lanatában plasztikát ad, szimbólumokat kelt 
életre, ezenfelül pedig az arcjáték legcsodá-
latosabb változatait nyújtja. 

HARASZTI MI CI a Szinészbálon 
Fehér maroquine ruha, fehér kristálygyönggyel hí-
mezve. Kristály gyöngyből kés/üli fejdísz, brilliáns 
ékkövekkel. Kreálta és készítette : Durmits szalon 

(Hunyadi-tér 1.) (Mészöly felr.) 
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„Olivér" 
Harsányi Zsolt uj regénye a Színházi Életben 

Ez a cime Harsányi Zsolt u j regényének, amelynek közlési jogát a 
Színházi Élet szerezte meg. 

Harsányi Zsoltot, az országos nevü kitűnő irót, egy magyar olvasónak 
sem kell bemutatni , de legkevésbbé éppen a Színházi Élet olvasóinak. 
Harsányi Zsolt a Színházi Életnek alapítása óta leghűbb munkatársa és a 
mi olvasóink tudják, hogy amit az ő neve jelez, az egész bizonyosan öt-
letes, finom és érdekes irás. 

A Színházi Élet hasábja in már négy hosszabb lélegzetű műve jelent 
meg Harsányinak. Evekkel ezelőtt nagy gyönyörűséget szerzett olvasóink-
nak „A gyászgerlice" cimü tréfás színházi regénye. Akkori olvasóink 
— akiknek száma azóta százszorosára emelkedet t — nagy élvezettel fo-
gadták hétről-hétre Matolka Pál, a vidéki titkos drámaíró, történelmi tra-
gédiájának történetét . 

Sok élvezetet szerzett a Színházi Élet olvasóinak a Színházi kis lexikon 
is, amely a színházi élet köréhez tartozó fogalmak kacagtató ismertetését 
gyűjtötte ábéce-rendbe. Ez könyvalakban is megje lent és sikere akkora 
volt, hogy most már antikváriusi uton sem kapható. 

Hasonlóképpen több kiadás fogyott el Harsányi Zsolt „Shakespeare a 
Nyújorkbanu cimü vidám regényéből , amelyet szintén a Színházi Élet kö-
zölt először. Mindnyájan emlékszünk még a fantasztikus történetre, mely-
nek folyamán a brit hat tyú felbukkant Budapesten, uj remekművét irt, de 
egyetlen színháznál sem tudta előadatni . 

De mindezeknél is nagyobb sikere volt annak az „Utazás a sugólyu-
kon tulu c imü rendkívüli érdekességü sorozatnak, amelyben a fordulatos 
és elmés tollú író a színházi világ legérdekesebb és legint imebb részeiről 
lebbentet te fel a leplet. Akkoriban minden sz inházkedvelő ember ezekről 
a lebilincselően érdekes cikkekről beszélt és mikor a kitűnő iró a soroza-
tot befejezte, a levelek százai ostromolták folytatásért a Színházi Élet 
szerkesztőségét. 

Harsányi Zsolt u j műve, az „ O l i v é r c i m ü regény, amelyet egyene-
sen a Színházi Élet olvasói számára ír, minden eddigi nekünk irott dolgá-
nak előnyeit egyesiti magában . Humora verőfényes és kedves, meseszövése 
fordulatos és nagyon érdekes. Amit a közönség ma nagyon szeret : fan-
tasztikum is van benne bőven, mert hőse nem ember, hanem kutya. (Har-
sányi Zsolt, Jack London könyveinek brilliáns fordítója, maga is kiváló 
kutyaismerő.) És végül, ha a művészi világ érdekes intimitásairól van szó, 
ez a regény is fel fog érni egy sugólyukon tuli cikksorozattal, mert a me/ 
séje a filmgyártás, mozifelvételek és filmkarriérek világába visz, amelynek 
benső kulisszatitkait egy pompás megfigyelő és virtuóz leiró-művész tollán 
át fogja kapni az olvasó. 

Az u j Harsányi-regény közlését k é t h é t m ú l v a kezdi meg a 
Színházi Élet. 



VAÁLy ILONA^(Deaise) 
Blaha Luzja „Színház : „Dé'Dé" (Aiige/v íelvJ 
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Végállomás 
(Levél a szerkesztőhöz) 

1923 március 21-én 
a Budapest—bécsi gyorsvonaton 

Tegnapelőtt még Bécsben próbáltunk 
a Deutsches Volksthealer óriási forgó 
színpadán, tegnap tiztől keltőig a Renais-
sance Színházban hálálkodhattam a 
Végállomás magyar szereplőinek, ma 
uíazom vissza Bécsbe, hogy az utolsó 
próbákon ott lehessek és most a gyors-
vonaton, Bécs és Budapest között szives 
felszólításuknak eleget téve, levelet írok 
a Színházi Életnek a Végállomás bécsi 
és budapesti előkészületeiről. 

A Színházi Életnek írni nekem mindig 
annyi, mint egy kicsit hazamenni és 
megpihenni családi körben. Ha máskor 
is jól esett, most százszor inkább. Hiszen 
mikor Bécsben megláttalak az egyik pró-
bán, amint felbukkantál abban a gyö-
nyörű, de mégis idegen színházban, 
olyan volt, mintha a Színházi Élet olva-

— Endstation 
Irta: Szenes Béla 

sóinak szeretetteljes bátorítását hoztad 
volna magaddal. 

Három nappal a Végállomás bécsi és 
egy-két héttel a budapesti bemutató előtt 
mit irhatok ? 

Budapest : csupa kedves, boldog talál-
kozás. Csortos Gyula ! — a Végállomás 
vezető férfiszerepét neki irtam, talán 
életemben először gondoltam szinészre 
munka közben — különös boldogság 
nekem, hogy álmon teljesül és Gáspár 
Péter villamoskocsi-vezető és szabadság-
téri házfelügyelő urat Csortos Gyula 
játssza. A feleséget Simonyi Mária, ki 
számomra már a múltban sem bizonyult 
rossz kaballának, miután „A gazdag 
lány'A több mint kétszázszor játszotla. 
Ilosvay Rózsi — ki „A buta ember" si-
kerének egyik főosztályosa, Mészáros 
Giza ! — kinek csodájára fog járni Buda-
pest, olyan szép, elegáns, fölényes és 

SZENES - BÉCSBEN 
Victor Kutschera, Kathi Thaller, Nelli Hochwald, Friedrich Rosenthal főrendező, Hans 'Frank, Alice Hetse> 

Erwin Weill, Hedwig Kel.er, Szenes Béla, Oscar Sima a „Végállomás" bécsi szereplői. 
Willinget, Wien felvétele 
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elmés lesz a bolondosán fenkölt női 
szabóművésznő szerepében. Harsányi 
Rezső és Bérczy Ernő, mindketten régi 
barátaim, az pillanatig sem volt kétséges, 
hogy ők a Renaissance Színházban is 
támogatni fognak tehetségükkel és szere-
tetükkel. 

Bárdos Artúrról, a színház igazgatójá-
ról mit ír jak? Első darabomat, A buta 
embert az ő színháza játszotta és ő 
rendezte, a másodikat, A gazdag lányt 
szintén és most a Végállomás rendezői 
példánya van a kezében. Nyugodtan 
utazom Bécsbe, darabom sorsa a leg-
jobb kezekben. 

Budapesten csupa régi ismerős arc, 
még Radnóthy, a Belvárosi Színház volt 
súgója is itt van, Bécsben csupa uj arc 
és egy óriási színház, a Deutsches Volks-
theater — melynek nézőtere nagyobb a 
Vígszínházénál, színpada olyan óriási, 
hogy az ember eltéved a kulisszák kö-
zött, műsora, hagyományai mint Buda-
pesten a Nemzeti Színházé, művészei a 
legjobbak, legtiszteltebbek, közönsége, 
Bécs legelőkelőbb színházi közönsége — 

és ott álltam én, huszonkilencéves ma-
gyar szerző, kinek darabját huszonnégy 
óra alatt három igazgató és két drama-
turg olvasta el és fogadta el előadásra, 
február végén elfogadta, március 24-én 
soron kívül az eredeti műsorterv-meg-
változtatásával színre hozza — ott áll-
tam a színház folyosóján idegenül, el-
fogódottan és néztem a fekete táblára ki-
függesztett német szinlapot : „Endstation". 

Az „Endstation"-!, a Deutsches Volks-
theater főrendezője, Friedrich Rosenthal 
rendezi. Női főszerepét a bécsi Varsányi 
Irén Hedwig Keller já'ssza. Ez a csodá-
latosan egyszerű eszközökkel ható fiatal 
művésznő, kit a Deutsches Volkstheater 
az idei szezonban a legnagyobb szere-
pekkel tisztelt meg, csupa báj, kedves-
ség és természetesség. Méltó társa Oscar 
Sima, ki a férfi főszerepet játssza. A 
többi szerepek is mind elsőrangú kezek-
ben, olyan hírneves, nagy művész, mint 
Victor Kutschern a legnagyobb szeretet-
tel játszik egy epizód szerepet. 

Budapesten és Bécsben 1 — nem lehet 
az ember eléggé hálás ennyi szeretetre. 

SZENES - PESTEN 
Bérczy, Simonyi Mária, Harsányi , Virányi, Vágóné, Szenes Béla, Horváth Éva, Négyessy, 

Csortos Gyula, Ilosvay Rózsi, Jávor, Gárdonyi Vilma, Kürthy Teréz 
a pesti „Végál lomás" szereplői ,Fotor lpor te iek" felv. 
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/ / 
Őméltósága fellép 
a Békeffy-Boross-kabaréban 

Most van második premiérje a Békeffy-
Boross-kabarénak. Nem sok idő telt el első 
bemutatójuk óta, és a Rákóczi-uti kis kabaré 
máris Budapesten a legnépszerűbb és legsű-
rűbben látogatott helyek közé tartozik. 

Igen sok kabarénál volt már Békeffy és 
Boross neve vonzóerő, akár személyesen lép-
tek föl a műsorban, akár ötletes darabjaik-
kal szerepeltek. Nem csoda, ha jól megy 
Borossék kabaréjának, mert hiszen mindent, 
ami jó, nivós, érdekes, mulatságos, itt gyűj-
töttek össze. Máshol csak kevés csemegéül 
jutott valami a közönség számára Boross és 
Békeffy humorából : itt viszont, az Imperial-
ban csokorba kötve annyi mulatságos tréfát, 
kupiét, kitűnő humoros alakítást kap a néző 
és hallgató, amennyiért azelőtt a főváros 
valamennyi kabaréját végig kellett járnia. 

A kabaré uj műsoráról megoszlanak a 
vélemények. Van. aki azt mondja, hogy a 
második műsor még az elsőnél is jobb, 
viszont sokan azt állilják : az első műsor 
olyan pompás volt. amelyet igazán nem 
könnyű túlszárnyalni. 

Békeffyn és Borosson kivül a legjobb nevek 
szerepelnek az uj műsoron. Berky Lili, Kö-
kény Ilona, Dolinay Ilona, Radó Teri, Kálnay 
Ilonka, Majtényi Mária, Matány Antal, Czo-
bor Ernő, Mátrai Ernő játszanak, magánszá-
mokat adnak elő. 

A műsor gerince két ragyogó tréfa, amelye-
ket Békeffy László irt. Az egyik a föllépési 
lázról szól : mindenki képviselőjelölt, akinek 
pénze van hozzá, hogy a költségeit födözze. 
Rengeteget kell kacagni a kedves tréfán, 
amelynek Őméltósága föllép a cime. Nagy-
szerűen becézi a tanácsos urat, aki minden 
energiáját latba veti, hogy nemzetgyűlési 
képviselő lehessen. 

A második Békeffy-daral cime olyan sokat-
mondó és sokatigérő, an ^lyhez egy szó 
magyarázatot sem kell irni. Nem akarok nőt 
látni — rengeteg mulatságos helyzet, fordulat_ 
ugy, hogy a közönség a tizenötperces kis 
jelenet után még percekig kacag tovább. 

Zágon István Ó, Griffith ! cimen megírja, 
hogyan rendez a nagy amerikai mester és 
leleplezi, miéit olyan népszerű nálunk a film-
rendezés hires atyamestere,Zágon tréfája soha-
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sem lehetett volna aktuálisabb, mint éppen 
most, a nagy Griffith-láz idején. 

I f j . Békeffy István ma mér a legszorgalma-
sabb kabaréirók közé tartozik. Nem maradt 
el a Békeffy—Boross-kabaré uj műsoréról sem 
kitűnő blüettjével, amelynek nagyon kifejező 
cimet adott : Jaj, a bessz! A tőzsdei vig-
opera zenéjét a Salgó, a Spódium és a Lich-
tig motivumaiból állították össze. Azok tap-
solnak talán a legjobban Békeffy blüettjének, 
akiket az ironikus kis darab szúrásai talál-
nak. Alig van ember Pesten, akit ne érin-
tene a bessz, alig van hát olyan néző is 
aki ne tapsolná tenyerét vörösre az ügyesen 
megirt kis blüett után. 

Egész nyugodtan megírhatjuk, hogy az uj 
műsor szólószámainak mindegyike szenzáció. 
Berky Lilit nem kell bemutatni, hiszen az ő 
előadésművészete még a magyar fővároson 
kivül is fogalom. Kökény Ilona — ki tud 
nála kedvesebb, tehetségesebb lenni, ha arról 
van szó, hogy hangulatos vagy ötletes san-
zont kell interpretálni ? Radó Terinek köz-
vetlensége, melegsége, kellemes hangja biz-
tosítja sikerét. A kabaré uj műsora kedves 
meglepetéssel is szolgál : Dolinay Ilona mint 
énekesnő mutatkozik be. A Renaissance Szin-
ház újdonságában egy énekesnőt játszik, aki 
elvesztette a hangját. A Boross-kabaréban 
bebizonyítja a kitűnő művésznő : nem vesz-
tette el a hangját, hanem olyan szépen éne-
kel, hogy bérkivel fölveheti a versenyt. Meg-
érdemelt sikere van minden este. 

A kabaré ragyogó műsorához méltó keret az 
Imperial előkelő étterme, ahol elsőrangú ci-
gányzenekar szórakoztatja szünetekben és 
műsor után a publikumot. Intimebb, jobb 
helyet nem találhatott volna a Boross—Bé-
keffy-kabaré, mint egyik legjobbnevü elegáns 
hotel éttermét. Minden vonzóerő megvan, 
hogy a legjobban menjen a nivós Rákórzi-
uti kabaré, amelynek valamennyi uj műsora 
fontos és nevezetes kabaréesemény lesz. 

A közönség érdeklődését egyébként az az 
ostrom igazolja, amely nap-nap után a kabrré 
pénztára ellen irányul. 

A Levendula karriérje. 
Beöthy kiváló szimatja 
Valóban nem találja párját, 
Tudja, hogy a Levendulát Pestre 
Mindig Budáról importálják. 

KÁLMÁN JENŐ 



SZÍNHÁZI ÊLJJT 31 

Rákosi Jenő az Opera szinlapján 
Ahol Rákosi Jenő neve nyomtatásban elő-

fordul, ott feltétlenül valamilyen értéknek kell 
lennie. Színházzal kapcsolatban, kritikák, el-
mélkedések alatt, vagy fölött, színdarabok 
szerzőjeként gyakran olvashatjuk tisztelettel 
a legnagyobb magyar journaliste nevét, de 
az opera szinlapján vajmi ritkán találkoztunk 
vele. Most találkoztunk. 

Maillart vigoperáját, A remete csengetyüje't 
játsszák most az operaházban, Péchy Erzsi 
vendégszereplésével. Ezen a szinlapon talál-
juk meg Rákosi Jenő nevét, Evva Lajos társa-
ságában. Ők ketten fordították le annak ide-
jén a Népszínház száméra Lecroy és Cor mon 
híres opera-libretloját, amely bemutatóján is 
nagy sikert aratott a pesti publikum előtt és 
amelyet azóta is már több színpadon és több 
ízben felújítottak. A repríz érdekes vonatko-
zásai közölt kétségtelenül a legértékesebb, 
hogy a színlap Rákosi Jenő fordítói nevével 
ékeskedik. 

Péchy Erzsi vendégszereplése különben 
ugyancsak nagy sikert hozott az operának 
és a most mér kiváló operaénekesnőnek is. 
Eddig rendszerint ugy volt, hogy ez opera-
énekesnők vendégszerepeltek operetteben, 
most Péchy Erzsi visszaadje a kölcsönt, még 
pedig kamatostól. Aki végig nézi, főleg pedig 
végig hallgatja Friquet Rózsi nagyszerű 
szerepében, nem gondolna erra, hogy Péchy 
Erzsi életében most játszik először operát. 
Mintha operaénekesnői pályájának nem kez-
detén, hanem delelő pontján volna. Bizonyos, 
hogy az Estrel hegyek között az ezerhétszáz-
négyes hugenotta harcok végén nem élhetett 
aranyosabb, szebb, temperamentumosabb 
Friquet Rózsi Péchy Erzsinél. 

Mihályi Ferenc főrendező és Karácsonyi 
István kermester büszkék lehetnek erre e 
pompásan sikerült előadásukra, amelyen 
Péchy Erzsin kivül teljes elismerés illeti a 
kiváló Marschalkó Rózsit, a daliás, gyönyörű 
hengu Palló Imrét, Toronyit, Pataki Kálmánt, 
Ney Bernátot. 

A ZSENIÁLIS VASKIRÁLY. 
Nem is érkezett még Budapestre 
Breitbart és máris valósá-
gos legendák keringenek a nagy 
artista körül. Kálmán Jenő 
kérdi Karinthyt: 

— Hallotta ? Ez a Breitbart félkézzel meg-
.állit egy robogó gyorsvonatot I 

— Hihetetlen . . . 
— Sőt : egészen egyszerű. Meghúzza 

a vészféket . . . 
* 

Az osztrák koronával kapcsolatban Breit-
bart szerencsétlenségéről beszélnek. 

— Szegény vaskirály kitörte a karját. 
— Hogyan 7 
— Föl akarta emelni az osztrák koronát... 

PÉCHy ERZSI 
Operaház — „A remete csengetyiye" 

Anfelo foto 
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KABÓK GYŐZŐ, NOIRET IRÉN, ABONYI MARIEN, VÁRADY OLGA 
Pesti Kabaré : „Fonóban" 

Mészöly felv 

A Pesti Kabaré 
Budapest lesifjabb műintézete, a Pesti 

Kabaré avató műsorában a kabaréművészet 
legjavát adta. A gyönyörűen és artisztikusan 
díszített terem finom színpadán egymásután 
csendültek fel a legszebb dalok és a néző-
téren megismétlődő taps és nçvetés jelezte, 
hogy a kabaré művészei a legmulatságosabb 
tréfákat játsszák. 

Ernőd Tamás hangulatos, magyaros be-
köszöntőjével kezdődik a Pesti Kabaré meg-
nyitó műsora. Kabók Győző tőzsgyökeres 
humora és választékos magyar beszéde viszi 
sikerre a beköszöntőt. 

Barna Lajos, Czobor Ernő és Rónai Géza 
„Az esernyő" cimü mulattató tréfában szerez-
nek sok derűs percet. 

Két művészi szám következik most, ame-
lyek a hangversenytermek dobogóiról szálltak 
le vendégszerepelni a Pesti Kabaréba. Ker-
pely Jenő gordonkaművész száma az egyik, 
amely valóban művészi élmény. Kerpely 
Jenő hosszabb nagysikerű külföldi turnéja 
után a Pesti Kabaréban lép először a ma-
gyar közönség elé. A nagy művész kiforrott 
technikája és mély átérzése ezúttal is a leg-
nagyobb elismerést váltotta ki. 

Zahler Magda táncművésznő vendégsze-
replése is eseményszámba megy. A fiatal, 

avató műsora 
nagytehetségű táncosnő különösen egyik 
groteszk táncával (A suszterinas) arat szűnni 
nem akaró tapsokat. 

Harmath Imre „Cyrano Pesten" cim alatt 
irt pompás tréfát. Cyrano váratlanul a néző-
téren terem, ahol tipikus pesti figurákkal ta-
lálkozik. Mulatságosabbnál-mulatságosabb je-
lenetek történnek Cyranoval, aki tökéletes 
jambusokban fejezi ki csodálatát a megvál-
tozott viszonyok felett. Kertész Endre játssza 
Cyranot nemesveretü humorának minden fi-
nomságával. Partnerei Noiret Irén, Szőke Sán-
dor, Éva Mária, Rónai Géza és Barna La-
jos méltán osztozkodnak a nagy sikerben. 

Néhány nagysikerű magénszám tarkítja ismét 
a műsort A nagyszerű Ferenczy Károly a 
közönség kedvence, akit a régi Gresham-beli 
Fészl kabaréban is körülrajongtak nagyszámú 
hívei, ezúttal is estéről-estére meleg ünnep-
lésben részesült. Két dala után olyan paran-
csolóan szólal meg minden este a taps, hogy 
a rendes repertoár számain kivül el kell még 
énekelnie „Az orrom" cimü kupiét, amelynek 
előadásával különösen kedves mulatságot 
szerez közönségének. 

K. Várady Olga két végtelenül finom Lányi-
dalt énekel. A „Viszi a Loir" cimü dal szö-
vegét Fodor László irta, ez egyike a legtöké-



ÂËONYI MARIEN 
Pesti Kabaré: „Fonóban" IMésiBly felv.) 
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letesebb művészi kabaré-daloknak. Várady 
Olga ezüstcsengésü, meleg hangja különö-
sen jól érvényesül a poétikus dalok interpre-
tálásénál. 

Medveczky Bellának, a Városi Sztnház 
kedvelt operaénekesnőjének számai valóságos 
operai légkört varázsolnak Budapest legszebb 
kabaréjának nézőterére, Medveczky Bella két 
dalt énekel, amelyeket szűnni nem akaró 
taps honorál. 

Hamisítatlan magyar hangulat árad szét 
a „Fonóban" cimü nótás falusi játékból, 
amelynek érzelmes, bájos muzsikáját Lányi 
Viktor komponálta. Az anya, az eladó lány 
és a kisebbik leány a fonóban dúdolnak, 
jön az öreg legény, udvarolni próbál, de 
kinevetik, mert mikor leveti bárány bőr-
kucsmáját, kopasz fejet látnak maguk előtt 
a huncut lányok. Bejön ám a fiatal legény, 
nyalka, tüzes és sűrű fekete haja van. 
Bezzeg, mikor ő távozik, magéval viszi az 
asszonynépség szivét. Ennyi játszódik le a 
fonóban. Egyszerű kis falusi történet dalban 
elbeszélve, de tele lírával és ösztönös, becsü-
letes dalköltészettel. A kis játék verseit 
Endrődi Sándor népköltési gyűjteményéből 
állította össze biztos kézzel a szerző. Abonyi 
Marianne, Várady Oly, Noiret Irén, Kiss Ferenc 
és Kabók Győző éneklik a daljátékot igazi 
magyaros énekművészettel. Kiss Ferenc csak 
e daljáték keretében lép fel a Pesti Kabaré 
műsorén s igy nincsen alkalmunk más helyen 

méltatni az ö kivételes talentumát. A „Fonó-
ban" mindössze pár percig van a szinpadon, 
de ezen pár perc alatt a falu minden han-
gulatát, édes-bus nótásidilljét a néző szemei 
elé varázsolja. 

A bájos daljáték után Dénes György és 
Pethes Sándor a nevetletésről gondoskodnak 
a hiressé vált Cox és Bcx jeleneteikkel. 

A kitűnő mókát, amely egyébként ujabb 
bizonyítéka Kálmán Jenő izmos humoré' 
nak, nagyszerűen játsszák Dénes és Pethes. 
Egy pillanatra se szünetel a kacagás, amig 
ők ketten a szinpadon vannak. 

Másik mókájuk, amelynek keretében a 
varieté-akrobatákat utánozták szintén roppant 
mulatságos és utolérhetetlenül kedves pro-
dukció. 

Ismét magánszémok következnek, Abonyi 
Marianne a Városi Színház népszerű szub-
rettje énekel két Emőd—Lányi dalt. Egyik 
„A Maris", a másik „Nem tagadom" cimü 
és mind kiváló alkotása az illusztris szerzők-
nek. Abonyi Marianne fejlett énekmüvészettel 
és graciőz játékkal adja elő a két dalt. 

Sárosy Andor baritonjón Lányi Viktor meg-
zenésítésében egy Vörösmarty és egy Madách-
dal zendül fel. „Dáridóban" Madách Imre 
ismeretlen verse, „Haj, szám, szem, Vörös-
marty költeménye. A nagyreményű fiatal 
énekest a közönség minden este meleg ová-
cióban részesiti. 

A .PESTI KABARÉ" NÉZŐTERE ÉS SZÍNPADJA 
.Fotóriporterek" felv. 
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Fent : ÁGHY ERZSI és URA7 TIVADAR 
Középen : KÁLMÁN, DÉNES, NOIRET, 

PETHES, ABONYI 
Lent : PETHES és DÉNES 

Pesti Kabaré : Megnyitó műsor. Mészöly felv. 

Ághy Erzsi és Uray Tivadar a legrokon-
szenvesebb budapesti m ű v é s z p á r — egy dia-
lógust adnak elő. Pünkösdi rózsa a c í m e , 
Békeffy László irta és egy házaspár jelenetét 
adja vissza, akik pünkösdkor összevesznek, 
mert a férj virág nélkül jött haza. A két ki-
vételes kvalitású művész gonddal dolgozta 
ki a két figurát, mint bármely nagy szere-
püket. A közönség egész este ki nem fogyott 
az ünneplésükből. 

Zágon István és Pallós Tivadar vig és for-
dulatos operett persziflázsa zárja be a mű-
sort. Cime : „Ilyen az operett". Játszódik Mu-
csán, ahol a színtársulat éppen házi főpró-
pát tart a legújabb operettből. Ahogy elkez-
dődik a próba, ^megérkezik a szerző, aki 
direk Csehszlovákiából jött, hogy jelen legyen 
a darabja próbáinál. A próba megkezdődik, 
de a szerző alig ismer rá a saját darabjára. 
A szövegkönyv szerint a darab Olaszország-

ban játszódik, itt meg a színészek folyton 
Kamcsátkáról beszélnek. 

A pompás operettben Abonyi Marianne, 
Noiret Irén, Pethes Sándor, Dénes György, 
Szőke Sándor és Rónai Géza játszanak nagy 
sikerrel. Kellemesen tűnt fel Noiret Irén sze-
replése, aki egy csapásra a legkitűnőbb ka-
rakterszinésznők sorába lépett a primadonna 
szerepének alakításával. 

A Pesti Kabaré a siker jegyével indult 
meg é* az élén álló három név Fészl József, 
Kiss Ferenc és Lányi Viktor nevei garantál-
ják, hogy ez a siker fokozódni fog és Buda-

pest legszebb kabaréja legkedvesebb talál, 
kozó helye lesz a művészete» kedvelőknek 
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Itt a tavasz 
és Andor Zsiga újpesti társulata kivonult a Feld-szinházba 

Végérvényesen és visszavonhatatlanul itt 
a tavasz. Ha nem tetszene ezt elhinni abból, 
hogy egyes kávéházak előtt már kezdik meg-
vetni az úgynevezett kávéházi kertecskék 
alapjait, mely áll két árva leander bokorból, 
meg egy kőkerítésből, ha az ibolyáknak sem 
tetszene hinni, a napfénynek sem, bármily 
hitetlen is Ön. nyáias olvasó, elhiszi, hugy 
itt a tavasz, ha eláruljuk Önnek, hogy meg-
nyílt a Feld-szinház. Még pedig olyan elő-
adással nyílt meg, amely az első napsütés-
től is eltekintve hőhullámokba borította a 
Városligetet és környékét. 

A két Robert — Bodanszky és Stolz — 
operettjének a Szerencsetáncnak az előadá-
sáról van szó.Olyan felkészültséggel,olyan tár-
sulattal, olyan ambícióval, lelkesedéssel adatta 
elő itt az operettet Andor Zsigmond, az új-
pesti Blaha Lujza Színház igazgatója, amely 

akármelyik pesti színháznak és direkforne 
is becsületére válhatna. 

Kinn voltunk megnézni a Szerencsetánc e] 
adását. A liget villanylámpái már némi zö 
füvekre vetnek fényt, a villamos kalauzok 
vezetők levetették eszkimó kosztümjeikét, 
Aréna-uti habitüek gomblikéban virág nyil 
és nem lehet velük bírni, olyan boldogo 
hogy már márciusra megnyílt az ő küli 
színházuk, a Theater Feld. 

A nézőtér zsúfolva van. Ez a kedves 
szép színház zug és zeng a tapsoktól. 1 
minden tapsot megérdemel ez az előadás, 
nagyszerű társulat élén két vendég Sarka 
Aladár és Kieler Lujza játsszák a főszerep 
ket. Az a rengeteg móka, kedvesség, ötlete 
ség, amit Sarkadi ebben a szerepében ös s 
halmazott emlékezetes még a Szerencsetái 
Városi szinházbeli előadásáról. A viccei ujja 

SARKADI ALADÁR 
Budapesti Színház : „Szerencsetánc* 

Ang-elo foto 
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e Sarkadi a régi: drága, kedves melegszívű 
omikus. Kiefer Lujza sok reményekre jogo-
itó színésznő, szép hangja van, pompás 
illettjei, ügyesen táncol. Feltűnően tehetséges 

5ELLÁK MIKLÓS 

a szubrelt Kál-
mán Manci, aki 
Desiré szerepét 
játssza. Csupa 
temperamentum 
és tehetség. 

A Feld-szin-
ház az előszo-
bája annak, hogy 
beljebb jusson a 
városba. Fritzet 

borbély le-
gényt Bellák 

Miklós játssza. 
Boszorkányosan 
ügyes ez a fiatal 
szinész. Könnyű 
megjósolni, hogy 
karriért fog csi-
nálni Pesten. De 
valamennyi sze-
replője az elő-
adásnak megér-
demli. hogy feljegyezzük a nevét. Delly Ferenc 
(Biebersbach), Polgár Gyula (Mutzenbecher), 
Ercfós Aliz (Éva),Sar!ay Imre(Falkmayer), négy 
kedves fiatal lény, akik Lizi barátnőit adták: 
Horváth Böske, Horváth Manci, Nagy Erzsi, 
Marossi Juci, aztán Binder Manci (Tóni), 
Pálffy Margit (Lilli), Keleti Lajos (Biebers-
bach Ludo), Kovács Janka (Elvira), Gármán 
József (Schmettwitz), Szüle Mihály (Gneisenau) 
és Harsányi Ilona, Rónay Károly, Zátonyi 

K'EFER LUJZA 

Kálmán, Koloss Ernő, Madaras Károly és 
Török Manci. 

A zenekart a direktor Andor Zsigmond 
vezényelte temperamentumosán. A rendezésért 
Gulyás Menyhértet kell megdicsérni. 

A színpadok igen szépek, a díszletek stílu-
sosak, a kar ugy van öltöztetve, mintha 
valamelyik pesti operette-szinház tartott volna 
bemutatót a városligeti szinkázban. 

Nagyon meg 
kell dicsérni An-
dor Zsigmondot 
ezért az elő-

adásért. Biztos, 
hogy az Újpesti 

Blaha Lujza 
Szinház ligeti 
vendégszereplé-

se megérdemelt 
sikert fog hozni 

a direktornak 
és a lársulatnak. 

Andor Zsig-
mond fanatikus 
hittel áltt a kul-
tura szolgálatába 
s eddigi sikerei 

KÁLMÁN MANCI 

Budapesti Színházi: 
„Szerencsetánc" 

Labori /e/r. 

csak fokozzék ambícióit. Újpesten egy elha-
nyagolt. rosszul menő szinház virágzott fel keze 
alatt, biztos, hogy a városligeti színházban is 
egy kettőre szükség lesz a „ Minden jegy el-
kelt" feliratú táblára. 
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B R E Í T B A R T 

Breitbart fellép a Fővárosi Cirkuszban 
A modern Sámson, akinek a fogában van az ereje 

Még csöndes a Városliget, de az egyik kis 
bódéban már ott van az első tizenhárom-
koronás sóskifli, a háromkrajcáros óriáskifli 
sovány utóda. Az első tavaszi napfény meg-
mozgatta idekinn az életet. A színből, a tar-
kaságból, amely oly széppé és kedvessé teszi 
a ringlispíl, a cirkusz és plasztikum országát, 
még csak egy folt jelent meg eddig : hatalmas 
plakát, vörös és fekete betűkkel. A plakátot 
jói ismerjük ugyan a körúti hirdetőoszlopokról 
is, de itt mégis másképpen, élénkebben, föl' 
tünően hat : 

Breitbart, a vaskirály, 
a világ legerősebb artistája 

Budapestre jön ! 
Ki ez a Breitbart és ha Budapestre jön, 

hol lép föl ? A kérdés második felére könnyen 
kitalálhattuk a választ. Ha Breitbart tényleg 
szenzációs, világhírű, úgynevezett súlyos 
attrakció, fölléphet-e másutt, mint a Fővárosi 
Cirkuszban ? Jóérzékünk nem csalt, nem 
hiába mentünk a Fővárosi Cirkusz igazgatói 
szobájába : Breitbart Zsigmondot a Fővárosi 
Cirkusz szerződtette le vendégszereplésre. 
Március 31-én érkezik Budapestre a hatalmas 
erejű vaskirály, akiről valóságos csodákat 

beszélnek, milyen mutatványokkal ejti ámu 
latba nézőit. 

A cirkusznál éppen próbán találtuk Könyö 
igazgatót, aki sietett e'újságolni, milyen remek 
lovasprodukciókkal lepik meg az idén 
közönséget. Megjött külföldi turnéjáról a di-
rektor öccse, Könyöt Adolf, aki nálunk éí 
Magyarországon kivül is a legjobb neve 
vivta ki magának. Elsősorban kellett volne 
megemlékezni a bájos direktornérói, Könyöt 
néről, aki itt van a próbán és büszkén mu-
tatja két szép ponnilovát. Nagyon okos, intel-
ligens állat ez a két ló : majdnem azt lehe 
mondani rájuk, hogy kötéltáncosok mert egy 
18 centiméteres keskeny hidon balanszíroznak 

Komolyan folyik a próba és a cirkusz kar-
mestere, Kazár Károly már szorgalmasan 
dirigál. Az idén lesz 25 éves karmesteri jubi-
leuma. 

Könyöt ur és Wildmann ur bámulatos dol-
gokat beszélnek Breitbartról, aki három hónap 
óta a bécsi közönséget ragadja magával. 

— Amivel elsősorban fölkelti Breitbart az 
érdeklődést — mondták — az, hogy ragyogó 
kísérettel, díszletekkel jelenik meg a mané-
zsében. Produkcióit láttuk fönn Bécsben és 
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bámulatos, milyen népszerű ez az ember ! 
Megjelenését zugó taps, zajos ováció fogadja, 
ő is, hatalmas kísérete is római ruhában 
van öltözve. 

— óriási ereje mellett Breitbart szelid és 
jótékony ember, aki bécsi otttartózkodása 
alatt több mint 200 milliót áldozott a leg-
különbözőbb jótékonycélra. Társadalmi és 
felekezeti különbség nélkül támogatja a jó-
tékony intézményeke t. Legkedvesebb emlé-
kei közt őrzi azt az ezüst-
érmet, amelyet a bécsi ir-
galmas barátoktól kapott. 
A médaillon egyik felén 
Szűz Mária képe és az ir-
galmasok jelmondata áll, 
másik felén pedig ez : A 
jótékony Breitbartnak hoz-
zon ez az érem sok sze-
rencsét. 

Meglepő dolgokat tud-
tunk meg a hatalmas vas-
király mutatványairól. 

— Breitbart bevezető 
mutatványa, hogy egy 4 
méter hossza, 12 milli-
méter vastagságú vasru-
dat fogával elhajlit olyan 
könnyedén, mintha csak 
papírszalag lenne. Ebből a 
vasrudból azután külön-
böző figurákat formál sza-
badkézzel és a fogával. 
Egészen csinos kis vaske-
ritésdiszeket állit össze és 
ezeket mutatványai után 
árverésre bocsájtja. A be-
folyt összeget természete-
sen humánus célokra for-
dítja 

— Egyik legremekebb 
mutatványa,melyet vissza-
fojtott lélekzettel les a kö-
zönség : csupasz háttal 
szöges deszkára fekszik. 
Mellére hidat t<-sznek és 
ezen 40 ember és 3 ló vo-
nul keresztül egymásután. 

A mutatvány elmesélve 
szinte hihetetlen, pedig 
Breitbart minden este meg-
csinálja p r o d u k c i ó j á t , 
amely kézenfekvő való-
ság. nincs benne semmi 
csalafintaság, szemfény-
vesztés. Mula'ványait Bécs-
ben kétkedve fogadták és 
egy csoport állandóan köz-
beszólásokkal zavarta az 
előadást, amelyen Breit-
bart szerepelt. Avaskirály 
levelet irt támadóinak, 
Ii >gv bp akarja bizonyítani, 
mutatványai valóságon 

és nem ravasz fogásán alapszanak. Megírta, 
hogy ha kívánják, szívesen használja azokat 
a vasrudakat, amelyeket a kétkedőktől kap. 
A vaskirály kívánságának eleget tettek és 
mikor látták, hogy mutatványai most is olyan 
tökéletesek, mint előbb, hódolattal üdvözöl' 
ték. Bankettet rendeztek tiszteletére és alak-
ját ércszoborba öntötték, ezzel a fölirással : 
Ehre der Wahrheit. — Tisztelet az igaz-
ságnak. 

B R E I T B A R T 



40 SZÍNHÁZI ÉLE I 

okiratáról készült a fölvétel. Magyarra for-
dítva. ez a szövege: 

„Alulírottak a Krupp gyár nevében 
hitelesen bizonyítjuk : megvizsgáltuk 
azokat a vasrudakat, amelyeken 
Breitbart Zsigmond ur fogának nyoma 
látszik és megállapítjuk, hogy ugyan-
ebbe a rudakba géppel ugyanolyan 
mélységű nyomáshoz lágyvasrudnál 
1000 kilogramm, keményvasnál 1200 
kiló sulyu géperőnyomás szükséges. 

Essen, 1922 junius 6-ikán. Aláírások' 
Breitbart egyik legszenzációsabb mutat-

ványa, mikor lefekszik és egy teherkocsi 
megy át testén, 15 métermázsa súllyal meg-
rakva. 

A vaskirály nyilatkozott egyik bécsi újság-
írónak és hangsúlyozta, hogy nem atléta, 
nem is Herkules, ő artista. Modern Sámson, 
akinek fogában van a legcsodálatosabb ereje. 

A világ leghatalmasabb artistáját májustól 
Párisba kötötte volna szerződése, de a Fővá-
rosi Cirkusz igazgatósága nagyszerű ajánla-
tára fölbontotta ideiglenes francia szerződé-
sét. Elképzelhető a direkció áldozatkészsége, 
hogy a csalogató frankokat is túlszárnyalta 
súlyos magyar koronákkal. Biztos, hogy Breit-
bart föllépése olyan sikert hoz a Fővárosi 
Cirkusznak, amely minden eddigit túlszárnyal 

BREÍTBART 

— Négy szép paripa huzza a porondra azt 
a kétkerekű római kocsit, amelyen Breitbart 
a közönség elé vonul. Erős emelvényre fek-
szik a kitűnő artista és testére mázsányi 
sulyu köveket helyeznek. Hat izmos ember 
nehéz kalapáccsal kezdi döngetni a kőépit-
ményt, amely alatt a vaskirály fekszik. 
A kövekből darabok törnek le — és Breit-
bart közben nyugodtan és mozdulatlanul fek-
szik alattuk. Kedélyesen kőbányának hivja 
ezt a mutatványát Nem utolsó az sem, ami-
kor autóval gázoltatja el magát. Fölösleges 
természetesen külön hangsúlyozni, hogy 
semmi baja sem történik a kitűnő vaskirály-
nak, hanem frissen és rugalmasan készül uj 
számára. 

— A láncharapás — folytatta Könyöt igaz-
gató — választott zsűri előtt történik, amely-
nek csak igazolvánnyal fölszerelt szakember 
lehet a tagja. Lakatosok, kovácsok, vaseszter-
gályosok, orvos, fogorvos a zsűrinek a tagjai. 
Azután lánccal a szkjában megáll Breithart, 
megveti a lábát és 20 ember nem tudja őt 
helyéből elhúzni. Lefekszik, behoznak egy 
körhintát, mellére helyezik. A körhintára öt 
ember ül és Breitbart velük együtt forgatni 
kezdi a körhintát. 

A Fővárosi Cirkusz igazgatója most érde-
kes fotográfiát mutat. Az esseni Krupp-gyár 
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Sziniiskolák versenyelőadása 
A magyar if júság Diákotthon-alapitványá» utolsó színét mutatták be. Föltűnést keltett 

nak javára érdekes előadás volt 17-én a az Évát játszó Knébl Irén. Ádám erőteljes 
Magyar Színházban. Az Országos Színész- ábrázolásáért nagyon megtapsolták Somody 
egyesület, az Országos Színművészeti Aka- Kálmánt. Nagyszerűen eltalálta Lucifer hang-

ját Somló István. Ki-
iii'n »Mi iiii«iiHii'iiiiii'HiHHUl vülük Hoiváth Margit, 

Beregi Erzsi, Sebes-
tyén Ilona, Vali Ilona, 

E V C K I ^ H Horvát h v Elvira ját-
B t ^ l b w szottak ügyesen. A be-

L ^ ^ ^ H ^ j H H H k ^ f l H i tanítás íóth Imreigaz-
gató derekas érdeme. 

Igaz élvezettel tap-
soltak a Rákosi-iskola 

H ' növendékeinek, akik a 
Csárdáskirály nómáso-

t ^ ( H H H h ^ ^ ^ H dik fölvoná-ábin sze-
»• » ^ J r ^ R S É s S S ^ ^ ^ I ; repeltek. Farkas Ferenc 

' ^ j ^ v . j H j H H B ^ H H H B dr. kitűnően állított» be 
H afölvonást. Navax Éva 
S ^ j v játszotta a primadonna 

B S^V^áBv szerepet. A kis szub-
rettjelölt , lFörn/e Gitta 
partnerével, Káldor 

SpsJÍMite' CTg'- Jenővel együtt nagyon 
otthonosan mozog a 

^ — J H H H H H J H ^ a ^ ^ H ^ f l H H színpadon. Jó bonvi-
^ ^ ^ ^ M D B M ^ ^ H ván Szabados Sándor, 

B j H Q B L ^ f l ^ H J F S S I pompás figurát nyúj-
tott Nazimeczky Ma-
rian. Kis szerepében 
is sokatigérően tehet-
séges, bájos jelenség 
Szilágyi Aranka. A 
többiek is : Koday Re-
gina, Havas Miklós 
Mihályi Ernő erejük 
legjavát nyújtották. 

démia és Rákosi Szidi 
sziniiskolájánaknöven-
dékei rendeztek ver-
senyelőadást : melyik 
iskola produkál szeb-
bet, tökéletesebbet ? 
Vígjáték, dráma, ope-
rett — valamennyinek 
az előadása meglepően 
jó és színvonalas volt. 

A Szinészegyesület 
növendékei Heltai Jenő 
és Makay Emil egyföl-
vonásos vígjátékát, A 
királyné apródját ját-
szották. Siker elsősor-
ban az iskola kitűnő ta-
nárénak, Stella Gyulá-
nak érdeme, aki a sze-
replőket betanította. A 
kis darab mulatságos 
alakjai közül a költőt 
Falus István, a bankért 
Pécsi Dénes, feleségét 
Borbély Irén, a had-
epródot Sándoi István, 
a gazdaasszonyt pedig 
Lukács Rózsa játszotta 
talentumosan, ambíció-
val. 

A S z í n m ű v é s z e t i 
Akadémia növendékei 
Madách drámai költe-
ményének, Az ember 
tragédiá/á- nak első és 

Felső kép : Sándor, Borbély Irén, Pécsi, Stella Gyula tanár . Lukács Rózsa, Falus i 
Középső kép : Beregi, Horváth, Sebestyén, Latabár Kálmán tanár ; Alsó kép : 
Zombory, Kéldor, Nazimecky, dr. Farkas Ferenc tanár , Mihályi, Szabados, Szőke 

Szilágyi Aranka és Vass Olga (Diskey felv.) 
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K Ő S Z E G I , - KÁRMÁNJGIZI 
H. CSILLAG ERZSI 

KŐSZEGI TERÉZ 

Óvodás korunk bá-
jos, aranyos emlé-
keit támasztotta fel a 
Városi Szinház.ami-
korelőadta Humper-
dinck mesejátékát, 
a Jancsi és Juliskát. 
Az Operaház szín-
padán hosszú ideig 
állandó műsordarab 
volt ez a kedves 
z e n é s mesejáték, 
amelynek a felnőt-
tek körében talán 
még lelkesebb publikuma van, mint a régi 
mesének az apróságok között. 

A Városi Színháznak, Ábrányi Emil igaz-
gatása alatt az a törekvése, hogy operai re-
pertoireját is mennél tökéletesebb mértékben 
függetlenítse az operaházból, hogy ezáltil a 
műsorok összeütközését elkerülhessék. Ezért 
most már valamennyi operát saját társulatá-
val ad elő, akik között éppen olyan kiváló 
operaénekesek vannak, mint az Operaházban. 

Ezt bizonyította be a Jancsi és Ju'iska elő-
adása is. Vette Adelaide szövegkönyvének 
egyszerű közvetlenségét és Humperdinck mu-
zsikájának minden tündéri szépségeit pom-
pásan érvényesítette az előadás, amelyet 
dr. Dalnoky Viktor mesteri kézzel, színesen, 
érdekesen és újszerűen rendezett, Márkus 
Dezső pedig a vérbeli muzsikus egyéni fel-
fogásával és erőteljes lendülettel dirigált. 

A két címszerepet H. Csillag Erzsi és 

Kőszegi Teréz énekelték. Ez az érdekes sze-
reposztás még jobban fokozta az előadás 
sikerét, mert a két énekesnő száméra való-
ságos premiér volt a Jancsi és Juliska re-
prize. H. Csillag Erzsi mindössze két éve, 
hogy aktív operaénekesnő és ez alatt az idő 
alatt több nagy vezetőszerepben adta bizony-
ságát jeles képességeinek, Jancsi szerepében 
megerősítette, hogy nemcsak kiváló opera-
énekesnő, hanem pompás színésznő is. Ugyan-
csak teljes elismerés illeti Kőszegi Terézt, 
aki Juliskát játszotta énekben, játékban egy-
aránt művészien. Andris seprükötő mestert 
és feleségét, Pannát dr. Pogány Ferenc és 
Medveczky Bella játszották, érett, kiforrott 
művészettel, mig a vasorrú bába sikerült 
figurájáért a kitűnő hangú F. Kármán Gizit 
kell megdicsérni. Két epizódszerep — Altató 
bácsi és Harmat bácsi — Kisfaludy Melanie 

és Beati Beatrix 
kezében voltak 
nagyon jó he-
lyen. Hozzátarto-
zik az előadás, 
illetve a darab 

krónikájához, 
hogy a szöveg-
könyvet Ábrányi 
Emil fordította le 
kitűnően énekel-
hető, ritmikus 

magyar nyelven. 

V á r o s i 
ERZSI 

"icsi és Juliska" 
{Vajda M Pálfpb) 
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Korcsolyázás, amelyhez nem kell jég 
— Ugye, Zsazsa kérem, én már az első 

estén megmondtam, hogy remek egy operett 
ez a Bajadér ! 

— No és ? — kérdezte Fedák meglepetten. 
— Kitűnő operett és minden száma egy-

egy gyöngyszem . . . 

A Bajadér diadalmas sikere egy csomó 
kedves kis bohóságot is termett, amelynek 
nagyrésze a Király Szinház társalgójában 
született. Itt adunk egyet-kettőt az apróságok 
közül. 

Rátkai mondta Latabárnak : 
— Latyikám, az idei tél eléggé kedvezett 

a jégsportnak. 
Latabár csodálkozva nézett Rátkaira : 
— Nem ig^n vettem észr j I Hogy kedve-

zett volna az idő a téli sportnak, amikor alig 
volt nap, amikor ne olvadt volna. Eső és 
olvadás : nem is láttunk jeget . . . 

Rátkai megfogta Horthy Hanna kezét : 
— Pedig a téli szezon mégis csak kedve-

zett a korcsolyázásnak. Hát nem ismételte 
meg minden este a közönség korcsolyatán-
cunkat ?... 

* 

A Bajadér hatvanadik előadásán történt, 
hosy Fedák Bajadér-ruhájáról leesett egy 
gyöngy, amikor Latabárral shimmyzett. À 
szám után Zsazsa azonnal sietett megerősít-
tetni a gyöngysort, hogy ujabb táncánál ne 
történjék megint baleset. A gyöngyöcskék 
azonban nyugtalanok voltak : a következő 
táncnál megint leesett egy Fedák ruhájáról. 
Zsazsa már kezdett ideges lenni, amikor 
Tihanyi főrendező nevetve jött hozzá : 

Nádor Jenő már évek óta valóságos rajon-
gója volt a misztikus tanoknak, okkultista 
könyveknek. Schenk mester mutatványainak 
és előadásainak ő volt egyik leghűségesebb 
látogatója. Sokszor elbeszélgetett Schenkkel. 
a telepatikus fenoménnel a hipnotizálás tit-
kairól. 

— Fonlosnak tartom — mondta Nádor —, 
hogy biztos föllépése van a mesternek és 
ugy jelenik meg a pódiumon és ugy dolgo-
zik mint egy bonviván. 

A Bajadér előadásain azután most meg-
mutatta Nádor, hogy kell fellépnie egy bon-
vivánnak, ha olyan akar lenni mint egy tele-
patikus fenomén. 

Egyik este a nagy jelenet után, amikor 
hipnotizálta az indiai radzsa a Bajadért, föl-
rohan Schenk mester Nádor öltözőjébe : 

— Iga7án gratulálok, pompás volt, én mon-
dom magának, a szakember ! Ezt a hipno-
tizálást olyan jól csinálta, mint egy való-
ságos —- bonviván . . . 

KÓSZEGl TERÉZ (Juliska) és H. CSILLAG ERZSI (Jaiw v l 
Városi Színház: „Jancsi és Juliska" (Vajda M. Hál felv | 
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Nagy Endre 
Ujváry Ferenc Palace-kabaréja hétfőn este 

utoljára játszotta a jubiláns régi műsort és 
kedden pompás uj műsort mutatott be. Ez 
az uj műsor még talán elődjeinél is mulat-
ságosabb és több uj tag felléptének szolgál 
ragyogó keretül. 

Nagy Endrét említjük elsőnek, aki meghosz-
szabbitotta vendégszereplését a Palace-ban, 
ahol minden este telt ház közönsége ünnepli. 
Nagy Endre ezúttal is két konferánszot mond 
el, zseniális és mély szatírájának minden ere-
jét és gazdag humorát csillogtatva. Az uj mű-
sor bemutatóján a közönség azzal a lelkes 
szeretettel fogadta Nagv Endrét, amely már 
két évtized óta kijár a magyar kabaré meg-
teremtőjének és a legelmésebb magyar konfe-
ránsznak. 

Öt mulatságos darab és sok magánszám 
szerepel a Palace uj műsorán, amelyet ezút-
tal is nagy gonddal és hozzáértéssel állított 
óssze Ujváry igazgató. Stella Adorján „Mi 
van a vízzel ?" címen irt mulntságos tréfát. 
A szatirikus jelenet azt a kép :t ábrázolja, mi-
dőn a pesti polgár megjelenik a vizhivatal-
ban és három decis havi fejadagjának feleme-
lését kéri. Salamon Béla játssza a fogyasztót 
bőségesen szórva gazdag humorát. Kőváry 
Gyula a viz-igazgató szerepében nagyon mu-
latságos. mig kis szerepében Várnai nyújt jó 
alakítást. 

Kőváry Gyula Mitől beteg az uram ? cimű 
tréfájában egv vidám családi jelenetet örökit 
meg. Őnagysága betegre beszéli az urát, ez 
a témája egy mondatban a sziporká^óan el-
més játéknak. Harasz'y Mici, mint minHig, 
most is utolérhetetetlen. Tökéles játékához 
kilünően illeszkedik a szerző és a Várnai 
alakítása. 

Nagy End e mint szerző is szerepel a Pa-
lace uj műsorán. Julcsa cimü vígjátéka egyike 
az illusztris iró legkitűnőbb kabaré darabjai-
aak. A Julcsa ugy kezdődik, hogy a konfe-
rancier bejelenti a legközelebbi számot, a 
kitűnő diszőzt ('Faragó Sári), aki ki is jön és 
dalba kezd. Ám már az első strófa után 
izgatott vita indul meg a nézőtéren Két vi-
déki atyafi (Sándor József és Várnai Vilmos) 
összevesznek azon, hogy az illető énekesnő 
a Julcsa-e, aki a falujukból való lány és most 
Pesten rossz útra tért, vagy sem. Estván 
gazda azt állítja, hogy a Julcsa, mig a koma 
azt vitatta, hogy csak hasonlít a Julcsához. 
A vitát eldöntendő, felmennek a színpadra, 
ahol egy kis botrányt okoznak. Julcsa tilta-
kozik azon beállítás, ellen, mintha ő neki 
valami köze volna ezekhez a bugrisokhoz. 
Ennek a bizonyítására felhívja a nézőtérről 
síber barátját (Virágh Jenő), aki kész megvé-
deni a nőt a parasztok zaklatásai ellen. A 
vita sorén kiderül, hogy az atyafiak 200 
göbét" hajtottad fe! Peitre és azért mintegy 

darabot irt! 
tiz milliót vágtak zsebre. Nosza Julcsa azon-
nal kijelenti, hogy ő valóban a Julcsa, csak 
próbára akarta tenni az ő szeretett földiéit. 

Az atyafiak azonban nem akarnak bőveb-
ben eszmecserét folytatni a falujokbéli leány-
zóval, mondván, hogy őket csak a hölgy 
személyazonossága érdekli, ugyanis fogadtak 
egy liter borba, hogy az énekesnő a Julcsa-e 
vagy se. A siber megpróbálja a kisgazdákat 
rábeszélni, hogy a „góbéért" kapott pénzt 
adják kosztba. Ekkor kiderül, hogy azok a 
Berger uraság tulajdonai voltak. Az atyafiak 
csak közönséges hajcsárok. 

A jóizü, szellemes és ízléses tréfát a szí-
nészek kitűnően játsszák és nagy sikerre 
viszik. 

„Falu végén kurta lokál" — ez a cime 
Harmath Imre ötletes bluettjének, amelyet 
végigkacag a közönség. Faragó Sári, Virágh 
Jenő, Sándor József. Ujváry Ferenc és Várnai 
Vilmos játs zák a bluett szerepeit. 

Szőke Szakái „Sherlock II." cimü tréfája 
a szabadságtéri tőzsderejtelmekbe vezet és 
Salamonnak, Sándornak, Ujvárynak és Vár-
nainak ad alkalmat mulatságos alakításra. 

Egy duett is szerepel műsoron. „Telefon 
a város . . . " a cime és Harmath Imre ava-
tott tolla, Virágh Jenő és Sándor József hu-
mora garantálják kiválóságát. 

A darabok között nagyszerű maganszámok 
sorakoznak. A népszerű Lukács Sári egy 
Gilbert-dalt énekelt csengő koloraturájén. A 
kabaré uj vendége. Kondor Ibolya egy finom 
chansonnal mutatkozik be a Palace-Kabaré 
közönsége előtt. Krajnik Mária egy hangula-
tos, kedves dalt énekel. A zenés darabok és 
a magánszámok zenéjét a nagyszerű Heidl-
berg Hetényi Albert komponálta. 

A férfiak közül Virágh Jenő a vízhiányról 
dalol, Ferenczy Károly egy pesti lakó sirá-
mait adja elő, Ujváry Ferenc Anita Berberre 
panaszkodik. 

Ez a Palace uj műsora, amely bizonyára 
a legkényesebb igényeket is kielégíti. Ahol 
ennyi vidámság van koncentrálva, az csak 
s kert jelenthet és ennek a sikernek az a 
fokmérője lesz, ami a mult műsornak : ötven 
táblás ház. Rövidesen beigazolódik, hogy ez 
a jóslatunk bevált. 

Hegedűs Gyula 
így ir majd életrajzirója, 
Amikoron a múltba néz : 
„Már A bölcsőben megmutatta, 
Milyen kiváló, nagy szinész". 

KÁLMÁN JENŐ 
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INTIM PISTA, mért olyan különösen 
mosolygós mostanában a Wlassics 
báró arca ? 

— Mert az állami színházakba nem 
lehet jegyet kapni• És mindahárom 
színház tele van a legkecsegtetőbb 
tervekkel. 

— Jön Tango az Operához vagy 
nem jön ? 

— Most már elintézett dolog, hogy 
nem jön. De Wlassics báró azt mondja, 
hogy meglesz nélküle is, mert Kerner 
már jobban van. Vele készülődik a 
színház a Wagner-ciklusra, amely-
nek folyamán az egész Ringet megint 
előadják. Lesz még egy klasszikus 
ciklus is, de erről még nem mond-
hatok részleteket. Csak azt mond-
hatom el, hogy a mult héten két kül-
földi távirat érkezett az Operaház-
hoz. Az egyikben Lotte Lehmann 
jelentette be, hogy a vendégszerep 
lési feltételeket elfogadja és a kitűzőit 
időben Pestre fog érkezni, a másik -
ban Jeritza közölt rövidencsakannyit, 
hogy jön. így aztán nem lehet cso-
dálni, hogy az Operánál széles jó-
kedv uralkodik. Sőt, hogy pletykáz-
zak, még valami uralkodik az Operá-
nál: férjhezmenési járvány. A baléit 
szépei egymásután- jelentkeznek ki 
hallgatásra a bárónál és kitárván szi-
vük ügyeit, tanácsot kérnek : hozzá-
menjenek-e a kérőhöz vagy se. Persie 
néha már későn kérnek tanácsot. 

— Hogy-hogy ? 
— Beszéljünk inkább a Nemzeti-

ről. A Nem7etinek minden áldott nap 
kivétel nélkül táblás háza van. Hevesi 
Sándor direkciója alatt ugy megy a 
színház, mint nagy konjunktúrában 
az operettszínházak szoktak, menni. 

Az Ember tragédiáját, az Uj rokont 
az Árnyékot és az Ellákot akár er 
suite lehetne adni, annyira tábla var 
mind a négy darab mindegyik elő 
adására. Ezekhez a sikerekhez csatla 
kőzik Tóth László „Májusfájá"-nakí 
sikere is, amelyet már két estélyer 
is volt alkalmam ünnepelni. Az egyi 
ket a Központi Sajtóvállalat rendezti 
a Gellértben a Nemzeti Újság költő 
szerkesztőjének a tiszteletére, a mási 
kat pedig Tóth Imre és felesége adtál 
a fiuk sikerének örömére. 

— Olvastunk egy hirt, hogy Kosári 
nem lép fel a Városi Színházban. 

— Tévedés volt. Annyira fellép 
hogy csak most jött meg Bécsből 
ahova éppen a szóbanforgó darabo 
megnézni ment fel. Sziklai József i 

PÁN PÁRISBAN 
Pán József, a kedves és tehetséges raizol 
mint a fenti képeslap bizonyítja, Párisba 
van. És bizonyítja a kép azt is, hogy Pánnd 
még az Eiffel-torony sem imponál. „Fiatal' 

int neki. 
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vele volt, mert ő fogja rendezni a da-
rabot: a „Diadalmas asszony" cimii 
Csajkovszky-operettet. 

— Szóval Péchy Erzsi nem lép fel 
a Városiban ? 

— De azért fellép. Környey Bélá-
val ő fogja énekelni a Lehár-féle 
„Hercegkisasszony" reprizét, amelyet 
annakidején az Operaházban ját-
szottak. Lesz a Városi Színháznak 
különben még egy szenzációja : orosz 
balettet hoz vendégszerepelni. 

— Ez már beszéd. Mondja, Törzs 
Jenő csakugyan elszerződött a Renais-
sancehoz? 

— Csakugyan. A felesége, Forrai 
Rózsi, is vele szerződött. Törzs elő-
ször is i f j . Gaál Mózes „Az idegen" 
cimü darabjában fog fellépni, Forrai 
Rózsinak pedig egy nagyon érdekes 
drámai szerepet szánt Bárdos igaz-
gató, egy világirodalmi, nagy drámai 
szerepet. 

— Mi újság még a Renaissancenál ? 
— A szinház müsortervezetén egy 

érdekes repriz követi a Szenes-bemu-
tatót : Csortos Gyula és Simonyi Mária 

— l 

SZFRÉM7 ZOLTÁN 
„Sir íVlco .Fotnriporlriek" felv. 

eljátsszák a Szerelem vásárát, amely 
a Vígszínházból ide költözik át. Végül 
azt is elujságolhatom a Renaissance-
ról, hogy Bárdos Artúr megint egy 
uj tehetséget fedezett fel : egy Knábel 
Irén nevü rendkívül talentumos 
fiatal lányt, aki már megkapta a szín-
padi nevét is : Kőszegi Irénnek fog-
ják hivni. 

— A Vígszínházról nem újságol 
semmit ? 

— Nagy sikerek körül nem szokott 
újság lenni. Csak azt mondhatom el, 
hogy Gombaszögi Frida két heti sza-
badságot kapott, hogy kipihenje ma-
gát. Azóta már Nizzában van. 

— Ki utazott még külföldre? 
— Senki. Ezzel szemben megjött 

valaki : a Pufi. Kedvesebb mint valaha, 
pedig a Lahmanndl nyolc kilót leadott. 
Persze mindenki örül neki és Huszár 
Pufi olyan boldog, hogy az első nap 
visszahizta a nyolc kilót. 

— Mit tud még ? 
— Náday Béláról tudom, hogy 

már jól van. A legutóbbi operaházi 
díszelőadás próbáján ugyanis egy 
emelvényről a széksorok közé eseti 
és alaposan megütötte magát. Most 
azon mulat, hogy milyen boldog a 
kislánya, mikor ő beteg. Ilyenkor 
tudniillik szenvedélyesen ápolhatja a 
papáját. Azonkívül elmondhatom, 
hogy Bródy Sándor, aki mostanság 
nem jól érezte magát, lenn van Bala-
tonfüreden és rohamosan nyeri vissza 
ruganyosságát és a jókedvét. Azon-
kívül elmondhatom, hogy Esterházy 
Ágnes, Esterházy László kolozsvári 
menekült polgármester gyönyörű 
lánya, aki annakidején a „Bucsu-
keringő" egy kis szerepében tünt fel, 
Bécsbe került filmszinésznőnek, ott 
megismerkedett egy báró Conrad 
nevü finánckapacitással, aki rövide-
sen megkérte a kezét és elvette fele-
ségül. Azonkívül elmondhatom, hogy 
tavasz van. 

— Honnan tudja olyan biztosan? 
— Onnan, hoyg Sebestyén Géza 

megjelent Budapesten az idei buda 
szezon dolgában szétnézni egy kicsit. 
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Este érkezett Miskolcról, elment a 
Nyujorkba vacsorázni, onnan két óra-
kor elnézett egy kicsit az Otthonba, 
majd visszament a Nyujorkba reg-
gelizni, majd bő reggeli után átment 
Budára arra a gyűlésre, amelyet a 
Hollós Mátyás-társaság az állandó 
budai színház dolgában tartott és ott 
egy olyan friss és elmés beszédet 
vágott ki, mintha akkor kelt volna fel. 

— Apropó elmés beszéd, ott volt 
az Újságkiadók matinéján Rákosi 
Jenőt meghallgatni ? 

— Ott. És most még jobban bá-
mulom ezt a bámulatos öreg urat, 
mint eddig. Mert a beszéde közben 
valami áramzavar következtében hir-
telen kialudtak az összes lámpák. 
Rákosi Jenő nem jött zavarba, a 
beszédét a vaksötétben folytatva tré-
fásra fordította és hosszú perceken 
keresztül, míg a lámpák megint ki-
gyúltak, olyan elmésen és humoro-
san tartotta szóval a közönséget, hogy 

lépő gavallér melyik kocsiba fog 
szállani. 

— Nos ? 
— A hitvesi frigy győzött. A férj 

a feleségével robogott el. 
— Mi volt az elmúlt hét szenzácija ? 
— Zukor Adolfnak, a Famous-

Players Lasky Corporation teljha-
talmú elnökének megérkezése. Ez a 
filmkirály, akinek Amerikában külön-
böző filmüzemeiben több mint kilenc-
ezer alkalmazottja van, egy napra 
jött haza, de olyan jól érezte magát, 
hogy egyik napról a másikra ha-
lasztotta elutazását. Végre hétfőn 
búcsúztak el tőle tisztelői nagy ban-
ketten. En is búcsúzom. 

— Hova megy ? 
— Egy szenzációs vacsorára. Lányi 

Dezső és Márkus Jenő, az úgyneve-
zett Csütörtöki Társaság házigazdái 
látják vendégül a Liget-Klubban az 
irodalmi és színházi élet kiválóságait. 
A kiszivárgott hírek szerint ez lesz 

a sötétben csak ugy rengett a hahota.'v-jaz ic^ei szezon legsikerültebb vacso-
' rája. Majd referálok. Viszontlátásra. Van valami jó 

pletykája ? 
— Van. Ezúttal a 

Markó-utcai fög házról 
beszélek. A fogház 
kapujánál ugyanis 
kétféle nők szoktak 
feltűnni : az egyik faj-
tájú nők viszik be a 
kosztot rab hozzátar-
tozójuknak, a másik 
csoport pedig kocsi-
val várja a kiszaba-
dulókat. A héten egy 
közismert pesti gaval-
lér kiszabadulása volt 
esedékes. Vizsgálati 
fogságba került, mint 
kisült, ártatlanul. A 
gavallért két kocsi 
várta. Az egyikben 
a felesége, a másik-
ban egyik színházunk 
ifjú hölgy tagja. Ál-
talános és feszült vá-
rakozás figyelte, hogy 
a fogház ajtaján feí-

Gimnazisták — a „Költő és Halál"-ban 
A VIII. kerületi Zrinyi Miklós főgimnázium növendékei, az inté-
zet segélyalapja javéra mórc.us 15 ikén előadták Herczeg Fe-
renc „Költő és Halál" cimü egyfelvonásosát. Képünk a szerep-
lőket ábrázolja : Szabados János, Krammer Magda, Szőke Sán-
dor, Bondy István, Hecht Bözsi, Josefovits László, Turóczy Jenő 

és Causer Sándor Ma esi felv. 
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Az Aránymadár utóda 
a Hattyulovag 

Pár nap múlva elbúcsúzik tőlünk az utóbbi 
évtized legnagyobb operettsikere, az Arany-
madár. A János vitézen kivül magyar dal-
játék nem futott be olyan karriért, mint Har-
math Imre és Zerkovitz Béla operettje, amely-
nek kedves figurái és fülbemászó muzsikája 
már benne él minden színházlátogató lelké-
ben. Budapesten közel félmillió ember nézte 
meg az Aranymadarat, vidéken minden vá-
rosban szinrekerült mér, ugy, hogy bátran 
elmondhatjuk : Magyarországon alig van em-
ber, aki ne látta volna ezt a kivételes sikerű 
operettet. 

És most búcsúzik az Aranymadár ! Elrepül 
a Royal-Orfeum színpadáról, ahol annyi és 
annyi estén kérésziül hangolta derűre a közön-
séget. Eltávozását méltó keretek között akarja 
megünnepelni a Royal-Orfeum igazgatósága. 
Nagy ünnepség lesz a jubileumi estén, 
amelybe belekapcsolódik a közönség is, hogy 
szeretettel köszöntse azokat, akik az Arany-
madár nagy sikerét munkájukkal megala-
pozták. így elsősorban melegen ünneplik 
majd Harmath Imrét és Zerkovitz Bélát a 
népszerű szerzőket, Magyar Erzsit, a nagyte-
hetségű primadonnát, Sárvay Rózsit, a tem-
peramentumos szubrettet, Iványi Dezsőt, a da-
rab rendezőjét, Dezsőffy Lászlót, Kubányi 
Györgyöt, Forgács Jenőt, Gárdos Irént, Huber 
Miksa karmestert és a többieket, akiknek 
tehetségéhez fűződik az Aranymadár óriási 
sikere. 

De miközben a Royal-Orfeum igazgatósága 
azzal törődik, hogy az Aranymadár búcsúját 
megfelelő diszes keretben foglalja, nem feled-
kezik arról se, hogy az Aranymadár utódjá-
ról gondoskodjon. Ez pedig nem könnyű 
dolog, mert hiszen az Aranymadár után nem 
lehet közepes kvalitású operettet kihozni. De 
nem kell félteni Harmath Imrét és Zerkovitz 
Bélét I Ök az Aranymedór sorozatos elő-
adását arra használták fel, hogy egy uj, 
nagyszerű operettet Írjanak és ez az uj ope-
rett már teljesen készen várja a bemutatót. 
Hattyulovag a cime az uj operettnek. A 
szerzők kabalája, (s talán nem is rossz ka-
bala) hogy a cimben ismét benne legyen a 
„madár" ezultal „hattyú" alakjában. A Hattyu-
lovac romantikus nagy operett három rész-
ben. Szereposztása a következő : 
Roderich herceg . . . Kubányi György 
von Wöhlingen . . . Kiss Lajos 
Homolka Dómé . . . Iványi Di-zső 
Annuska Fejes Teri 
Loitika Csatay Janka 
Csobolya Péter . . .. Dezsőffy László 
Lici Molnár Vera 

Az első felvonás egy keszthelyi szálló 
dísztermében, a második a párisi Alhambrá-
ban, a harmadik Homolka üzletében játszó-
dik le. Egy fiatal magyar lány párisi karriérje 

ez az operett, szines és hangulatos modor-
ban elbeszélve. 

A Hattyulovag próbáin már teljesen ki-
bontakozik a mű ereje és szépsége. Bizo-
nyosnak látszik, hogy a Hattyulovag méltó 
és sokszor jubiláló utóda lesz az Arany-
madárnak. 

Májusfa 
(Tóth Lászlónak küldöm) 

Habkönnyű, méla, zengő verssorok 
Körülölelnek, elringatnak engem, 
Érzem, hogy csapong, repülni kész a lelkem 
S a szivem tárt kelyhébe tiszta bor csorog. 

Érzem, hogy szállok, hogy repülni mámoi ' 
Hogy mögöttem régen elmaradt a föld, 
Hogy általléptem már a bűvös kört, 
Mely a földi röghöz, szenny, piszokhoz láncol. 
És megyek magam, mint Pierrot, a költő. 
Kinek semmi sem volt — csupán az ének 
S fájt a pénz, arany mámoros szivének. 
S elindult egymaga fol a hegytetőre 
Hol a szabadság s a szinaranynap lángol : 
Ott elragadta bus lelkét a mámor. 

KRAUSZ ISTVÁN 

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ 
a Vígszínház u j tag ja , aki március 15-ikén a Sirokkó 
előadása előtt nagy hatással szavalta el a „Talpra 

magyart". 
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Faragó Géza 
Ha néhány év előtt megszavaztatták volna 

Budapest népét, hogy ki a legötletesebb és 
legismertebb pesti humorista, akkor, legna-
gyobb meglepetésre, az első dijat nem szí-
nész nyerte volna el, megbukott volna Rátkai 
Marci is, a kis Rott is csak harmadik vagy 
negyedik helyen végzett volna, az első dijat 
a közvélemény túlnyomó többsége egész bi-
zonyosan egy festőnek, Faragó Gézának Ítélte 
volna. Nem volt népszerűbb, mulatságosabb, 
ötletesebb figurája a békebeli Pestnek Gézá-
nál, mindenki szerette, s ha feltűnt valahol, 
nyomában vidámság, harsogó kacaj és öröm 
szállt a lelkekbe. 

Aztán jött a háború, jöttek a forradalmak, 
Gézáról nem igen lehetett 
hallani. Itt-ott feltűnt egy-
szer-másszor a korzón, 
színházi páholyokban, bu-
dai nyári vendéglők ud-
varán, csak ritkán talál-
koztunk már az ő külö-
nös, groteszkül érdekes 
fejével. Beszélni azonban 
nem beszéltetett magáról. 
Azt mondták róla : dolgo' 
zik. Igazán kár, hogy még 
az ilyen nagyszerű ember 
is dolgozik, hiszen a mun-
ka nem mulatságos, a dol-
gozó ember — unalmas. 
Vájjon milyen lehet a dol-
gozó, csendes Faragó Géza, 
milyen az, amikor Géza 
komoly? 

Most itt erre a kérdésre 
a felelet. Hosszú hallga-
tás után gyűjteményes kiállítást rendezett 
Faragó Géza, kiválogatott negyven darab 
képet festményei közül és egy kis kollekcióba 
foglalva bemutatta a Nemzeti Szalon helyi-
ségeiben. Negyven kép a Szalon falain, negy-
ven válasz arra, milyen lehet a komoly 
Faragó Géza. 

És ha válaszolni akarnánk arra a kérdésre, 
ki ma a legkomolyabb ember Pesten, akkor 
önkéntelenül is újból Faragó Géza kerülne ki 
győztesen a szavazásból. A mostani kiállítás 
olyan meglepő, annyira súlyos uj egyént mutat 
be, hogy ember legyen, aki ebből a negyven 
képből ráismer a régi Faragó Gézára. Hová lett 
a legvidámabb, legkedvesebb bohém ? I Egy 
komoly, sőt néha-néha szinte komor lélek 
víziószerű álmai racyognak felénk a tavaszi 
verőfényben égő falakról, egy vajúdó, vergődő 
lélek szinlátomásai. Képek, amelyek hol egy 
ábrándos poétasziv harsogó álmait, hol egy 

FARAGÓ GÉZA 

áhítatra borult aszkéta lázas vergődéseit tük-
rözik felénk, nyugtalanság, forrongás, emésztő, 
lázas belső tűz, súlyos problémák, nagy aka-
rások, az anyag rettenetes küzdelme a kife-
jezés elementáris erejével : művészet, egy har ' 
monikus léleknek a megtisztulás keresésében 
való elemi kitörése az, amit ez a- negyven 
kép mond a szemlélőnek. 

A kiállítás katalógusa elmondja, hogy Faragó 
Géza 1877-ben született, vagyis, hogy ebben az 
évben már negyvenhét esztendős lesz Faragó. 
Hitetlenkedve olvassuk ezt s ha a katalógus 
nem volna olyan komoly és szigorúan pon-
tos mint amilyen, el se hinnők. Hogyan ? I 
Hisz, aki ezeket a képeket festette, az még 

egészen fiatal ember, az 
most talált rá saját ma-
gára s akkora perspektíva, 
oly nagy ut van még előtte, 
hogy az szinte végelátha-
tatlan I 

Elmondja még azt is a 
katalógus, hol és mennyit 
tanult, kinél dolgozott s 
milyen dijakat nyert eddig 
Faragó. Van valami azon-
ban, amit a Színházi Elet 
olvasói jobban tudnak, 
mint a katalógus s ez az, 
hogy milyen nagyszerű 
díszlettervező és milyen öt-
letes kosztümrajzoló is egy-
uital. Ezt mi már jobban 
tudjuk, évek hosszú során 
át láthattuk a budapesti 
színpadokon Faragó Géza 
csillogó szellemének va-

rázslntos alkotásait, amelyek legutóbb a Blaha 
Lujza Színház és a Fővárosi Operett Színház 
színpadjain kápráztatták el a nézőt. 

Szinte resteljük, hogy Faragó Gézát, annyi 
nagy siker osztályozását most, negyvenhét-
éves korában újra fel kell fedeznünk, minek-
utána mér annyiszor felfedeztük. De ő az 
oka, mi nem tehetünk róla, mért jelenik meg 
oly káprázatos, oly csillogó formában ? I Fel-
fedeztük tehát ismét Faragót, de erős a gya-
núnk, hogy nem utoljára. Attól tartunk, hogy 
Faragó Géza még annyi sok ujat, oly sok 
meglepetést tartogat a tarsolyában, hogy kény-
telenek leszünk újra meg újra felfedezni 
igazat adván az alaptételnek, hogy az iga2 
művész útjában nincs megállás, nincs stag 
nálás. 

Pláne fiaragónál. Kitellik tőle, hogy més 
tartogat részünkre pár meglepetést. Legyer 
szerencsénk. 
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Z E N E I ÉLET[ 
A Vígszínházból a — 
hangversenypódiumra 

Kicsiknek és nagyoknak még élénken em-
lékezetében áll az az emlékezetes siker, 
amelyet Kaczor Gizi aratott a Vígszínház-
ban, a „Fejtörő Boldizsár" női főszerepé-
ben. Komor és Stephanidesz urak kedves 
és vidám gyerekdarabjánál csak ez a fiatal 
művésznő volt kedvesebb és vidámabb, ugy 
énekelt, hogy a nézőtéren felsóhajtottak az 
emberek : 

— Az Isten is hangversenyénekesnőnek 
teremtette ! 

És a publikumnak igaza volt. Kaczor Gizi 
tisztán csengő hangját és kulturált énektech-
nikáját azóta már a hangversenyigazgatók is 
észrevették. Nemcsak észrevették, de szerző-
déssel is megkínálták. A hangversenydirek-
torok közül Kun Imre a „Koncert" vállalat 
igazgatója volt a legfürgébb. így a fiatal 
hangversenyénekesnő első koncertje a „Kon-
cert" égisze alatt jelenik meg a hangverseny-
naptárban, április 20 án este 1/g9 órakor a 

LÁNYI ERNÓ 
most hunyt el Szabadkán. Kiváló zeneszerző volt. 
Számos népdala tette nevét ismerté. Irt sok operet t -
zenét is a régi Népszínház számára . Kora halálát 
két művés7gyermeke s i ra t ja : Lányi Sarolta és 

Lányi Viktor. 

Zeneműveszeti főiskola nagytermében. Az ária-
és dalest részletes műsora a következő : 

1. Mozart: Figaros Hochzeit: Susanne 
áriája. 

2. Mendelssohn: Der Mond, Allnächtlich 
im Traume. 

3. Grieg : Ein Schwan. 
4. Brahms : Wiegenlied, Sonntag Morgen, 

0 liebliche Wangen. 
5. Weber : Freischütz : Agathe áriája. 
6. Wagner: Schmerzen. 
7. Liszt: Es muss ein wunderbares sein, 
8. Strauss : Ich trage meine Minne. 
9. Weingartner : Liebesfeier. 
Zongorán kisér : Kósa György. 
A koncert elé nagy érdeklődéssel tekint 

ugy a színházi mind a zenei világ. 

A „Koncert" közleményei 
(Jegyiroda Váci-utca 70.) 

Dr. Orbán Gábor a kiváló szavalóművész 
24-én tartja II. idei szavalóestjét (Z. 1/a9). 

Dr. Kosáry János szerzői estje április 3-án, 
(Z. t/2.6) 

A Balettól az abszolút táncig táncbemutató 
(április 8. (V. V29.) 

Kallós Erzsi dalénekesnő Szekeres Ferenc 
orgonaművész április 12-iki V. hangversenyén 
2 áriát énekel orgonakisérettel. (A dalokat 
Tarnay Alajos kiséri.) 

Kaczor Gizi április 20-iki ária- és.dalestélye 
iránt már most óriási az érdeklődés. A kiváló 
énekesnő meglepetést okozó gyönyörű műsort 
állított össze az estélyre. (Z. 

K. Félegyházy Anna hangversenyénekesnő 
estélye Koller Alfréd hegedűművész közremű-
ködésével április 22. (V. W 

Fodor hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca 1., telefon 88—61.) 
Beethoven zenekari hangverseny a Pénz-

intézeti Tisztviselők, az operaházi zenekar 
tagjai, Weisz Margit és Gervay Erzsi közre-
működésével. Vezényel : Kőszegi Sándor 
tanár. (Ápr. 2.) 

Dr. Paul Weingarten zongoraművész 
és Erica Wagner, a wieni Deutsches Volks-
theater művésznőjének hangversenye áp-
rilis 4-én. 

Földesy Arnold gordonkaművész hangver-
senye április 6-án. 

Balassa Kálmán magánzeneiskolájának 
zenekari növendékhangversenye április 9-én. 

Unkel Péter ária- és dalestje április 12 én. 
Hajdú Ilona, az Operaház művésznőjének 

ária- és dalestje április 20- án. (V. Va9.) 
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A 3 FREDYS 
Kitűnő táncos trió, a Casino de Paris műsorában 
lépnek fel minden este . Legutóbb Jugoszláviában 
arattak nagy sikert és s ' e r ződésűk lejárta után 
Jugoszláviába mennek vissza. Az eredeti s tepp 

táncaikon kivül mondain táncaik is elsőrendüek 

Rózsavölgyi hangversenyei 
/V. Kamarazenekari esién márc. 26. Tel-

mányi óriási sikerű szóló-estélye után először 
lép föl: Mozart d dur versenyével és Sten-
hammer Románcával. Mindkét mű első pesti 
előadása. Műsoron : Faúré Masques et Berga-
masques szvitje, Pierné A kis ólomkatona é« 
Beethoven II. szimfónia. Vezényel : Komor. 

Kvartin Klára dalestélye márc. 28. 
Waldbauer Kerpely márc. 28. Brahms C-

moll quartett és B-dur sextett, Schubert 2 
csellós quintett. 

Rossini Stabat Mater-jét az oratóriumok e 
gyöngyét Nagypénteken adja elő először a 
Filharmónia és a Palestrina kórus Hardorff 
Anna, Basilides, Pataky és Venczell közre-
működésével. Vézényel : Telmányi Emil, Bu-
dapesten először. 

Bach Máté Passió jának előadása Nagy-
szombaton (nem Nagycsütörtökön). Szólisták : 
Halász, Basilides, Székelyhidy, Szende, Kál-
mán. A kettős vegyeskart, gyermekkart és 
kettős zenekart vezényli Lichtenberg. 

Eisenberger Severin szenzációs sikerű bemu-
tatkozása után zongoraestje ápr. 4. 

Dr. Lukácsné-Sebők Mártha dalestélye a 
Kamarazeneteremben (Molnár-u. 11) ápr. 10. 
Kálmán Mária és Tomicsics Rózsi közremű-
ködésével. 

Waldbauer-Kerpely ápr. 11. Brahms G-dur 
sextett és Schubert fúvós octett. 

Scala^hangversenyek 
(Jegyiroda Andrássy-ut 4.) 

Emil Schipper dr., a wieni Staatsoper vi-
lághírű művésze, a dalirodalom remekein ki-
vül a leghatásosabb áriákat énekli április 
1-én tartandó egyetlen hangversenyén. (Z. V2Í).) 

— E. W. Korngold, a világ legnagyobb 
komponistáinak egyike április 5-énJtartja hang-
versenyét a Vigadóban órakor. 

Vera Schwarz, a berlini operaház illusztris 
primadonnája, aki mindsnütt Jeritzának ver-
senytársa, április 8-án adja egyetlen ária- és 
dalestélyét. 

Alfred Jerger kamaraénekest a tavalyi operai 
vendégjátékokban szerette meg a közönség. 
A nagy baritonista április 11-én bravúros mű-
sort énekel. 

Hans Duhan neve fogalom. A világ nagy 
metropolisait diadallal járta be. Április 24 iki 
egyetlen estélyének jobb jegyei elővételben 
keltek el. 

Sándor Erzsi kamaraénekesnő, Márkus Emi-
lia Darvas Lili, Ákom Lijos, Gábor József, 
Tarnay Ernő, Dienzl Oszkár, szereplői az 
április 2-iki Kiss József-matinénak, melynek 
kiemelkedő műsorszáma a Legendák a nagy-
apámról. (Z. 11.) 

A 3 BURGER 
A Tabarinban lépnek fel minden es te nagy sikerrel . 
Legutóbb Zürichben voltak szerződve. Működtek 
már Európa minden nagyobb vá rosában és az egy 
hónapi budapest i vendégszereplés után Délamer ikéba 

veszik ut jukat . 



SZÍNHÁZI É L E T 

As irás. színművészet és festészet hármas remeke 
Molnár Ferenc színműve : az „Égi és földi szerelem" ötszáz számozott példányos 

amatőr-kiadása — 

RIPPL-

Páratlanul érdekes sőt izgató találkozása 
irodalomnak, színművészetnek és festészetnek 
az a szövetkezés, amely Molnár Ferencet, 
Darvas Lilit és Rippl-Rónay Józsefet össze-
terelte együttes demonstrálására mindannak, 
ami a szónak legnemesebb értelmében : 
örökszép, művészi és tökéletes. 

Molnár Ferenc, a magvar irodalomnak 
a messzi idegen országokban is 
páratlan ragyogású istápolója, 
akinek legutolsó és talán gran-
diozitásban utolérhetetlen mű-
ve : az „Égi és földi szerelem" 
teremtette meg az alkalmat eh-
hez a szövetkezéshez. 

És azok között a tízezrek kö-
zött, akik a színházban végig-
élvezték a ragyogó szépségek-
ben gazdag színdarabot, bizo-
nyára sok ezren vannak olya-
nok, akik — mint a költő ra-
jongó hívei — fájlalják, hogy a 
színpadon kiejtett szavak elsuhantak mellet-
tük és csak a lelkükben hagytak mara-
dandó nyomot, anélkül, hogy valami ma-
radandó emléket kaptak volna, ami a nagy-
szerű alkotást a sajátjukká teszi. 

Nos, hét 
ezek közül 
néhányan, a 

szerencsé-
sebbek most 
hozzájuthat-
nak Molnár 
Ferenc bűbá-
jos színda-

rabjához, 
még pedig 
olyan párat-
lanul tökéle-
tes formá-
ban,. hogy 
nemcsak a 
zseniális köl-
tő, hanem az 

ő ragyogó fantáziájának ihletett tolmácsa : 
Darvas Lili, meg az,is, aki ezt az istenáldotta 
művésznőt, mint az„Égi és földiszerelem" hős-
nőjét — a darab mind az öt fölvonásának 
más-más Lontiját — művészi képben megörö-
kítette — Rippl-Rónay József festőművész, 
ők mindhárman hűséges hiveiküi szegődnek 
és a társaságukban maradnak, hogy akkor 

MOLNÁR FERENC 

gyönyörködtessék boldog tulajdonosaikat, 
amikor azoknak tetszik. 

A magyar irodalomnak és a magyar művé-
szetnek ezt a maradandó becsű együttes je-
lentkezését pedig a Pantheon irodalmi in-
tézet páratlan áldozatkészsége, bőkezűsége, 
valamint az intézet igazgatójának Ranschburg 
Viktornak nyugateurópai ízlése tette lehetővé, 

közrebocsátván a csodaszép 
remekművet ötféle kiadásban, 
hogy a művészi szépet szerető 
közönség szélesebb rétegei is 
hozzá juthassanak. 

Az ötféle kiadás — összesen 
ötszáz számozott amatőrpél-
dányban — mind megegyezik 
abban, hogy nagy oktáv alakú, 
hófehér merített papirosra van 
nyomtatva és valamennyiben 
benne van Rippl-Rónay mester-

PONAI n e k D a r v a s L'liről készített el-
büvölően nagyszerű portréja, 

amely képek önmagukban is valóságos 
műremekek. Benne van továbbá mind az 
ötszáz példányban az illusztris iró és 
festőművész sajátkezű névaláírása, aminek 
a becsét mindenki ismeri. Az ötszáz példány 
ezutánakként 

hogy a legol-
csóbb, — a 
8000 koronás ^ ^ ^ ^ ^ H M ^ T l f l H 
— pompás 
fekete karto-

názs-kötet 
aranymosás-

sal. Ëbben a 
kötetben H H p WJJHE^SH 

Rippl-Rónay ^P yr • iPHP^^^l 
képei fekete If ®" ' 4 * • ^ B 
nyomásuak, ML» „. ' „ J j 

csak a legel- BMBMBBBBRLI • " i ^ M 
só kép van 
kézzelszinez- DARVAS LILI 
ve. A máso-
dik csoport kötésének gerince fekete selyembői 
készült ; ennek az éra 12.000 korona. A har-
madik csoportnak fekete antilop-bőrből van 
a gerince, a többi része selyem és a benne 
lévő mind az öt Rippl-Rónay kép kézzel 
színezett egy-egy műremek. Ennek 16.000 
korona az éra. A negyedik csoport teljes 
egészében zergebőrbe van kötve ; ennek az 



ara 20.000 korona, m ig az ötödik csoport 
tiszta antilop-bőrkötésben van és belül is 
gyönyörű selyem előzékkel van diszesitve és 
természetesen ezek képmellékletei is mind 
kézzel színezett műremekek. A pompázó kö-
tések terveit a kitűnő Falas Elek komponálta. 

Molnár Ferenc, Darvas Lili és Rippl-Rónay 
pompás triászának ez a szerencsés kézzel 

összehozott ragvogó remeke egészen egyedül-
álló, mind belső értékekben, mind külsőségei-
ben is gazdag és finom produktuma a ma-
gvar könyvtermelésnek ugy. hogy bízvást el-
mondhatjuk, hogy Molnár Ferenc „Égi és földi 
szerelméének ez a kiadása legfényesebb 
dokumentuma a magyar kultúrfölény örök-
életüségének. Citoyen 

Németh Juliska és a soproni 
gyermekkertésznő 

— Két levél — 
Az egyik levél: 

Igen tisztelt Szerkesztőség I 
Legutóbbi b. számukban olvastam Heim-

burg asszony „Mihaszna kisasszonyáról" szóló 
s neves művésznőink által leadott kritikákat. 
En, aki a mostani drága árak mellett is 
igyekszem lehetőleg minden jobb könyvet 
elolvasni, siettem beszerezni a „Mihaszna kis-
asszonyt" s még jobban siettem együltömben 
elolvasni. 

A könyv tartalma bájos, megható története 
a kis Mihaszna utolsó oldalig reménytelen 
szerelmének, mert csak a legvégén teljesül 
boldogsága. 

Midőn a könyvet elolvastam, magamban 
mosolyogva vettem ismét kézbe a „Színházi 
Élet"-et. Hát ez mi ? Újból elolvastam Németh 
Juliska kritikáját. Gyönyörű, de egy kicsit 
fölületes kritikát ad annak kivételével, hogy 
a könyv tényleg bájos. Vagy talán nem ol-
vasta végig a könyvet a művésznő ? 1 

Szives üdvözlettel 
Dr. Barta Etelka 
gyermekkertésznő 

Sopron 
A másik levél : 

Kedves Doktorkisasszonykám ! 
Elolvastam a levelét, amelyben beszámol 

a Heimburg asszony könyvéről és — be-
panaszol Inczénél, hogy noha a Mihaszna 
kisasszonyról irott soraim szerint csakugyan 
igaz, hogy a regény bájos — mégis fölüle-
tes voltam a kritikámban. 

Hát kedves Doktorkisasszonykám ! Én azt 
hiszem, hogy mi asszonyok annyi-
féleképpen olvasunk, ahányan 
vagyunk... De ha azon az egy ponton 
találkozunk, hogy a Heimburg asszony re-
génye csakugyan bájos, akkor már rendben 

is vagyunk. Hiszen egyebet én sem akar 
tam mondani. 

Nincs hát közöttünk ugyebár harag ?! 
Isten vele 

Ném'th Juliska 

Forró Pál: Az erkölcstelen Ómár 
Egy dúsgazdag keleti köliő Európába köl-

tözik és titokzatos palotájában életre kelti a 
kelet mir den káprázatos csodáját. Ebbe az 
elzárt, titokzatos, világba hatol be egy fiatal, 
szép riporterkisasszony. Rendkívül érdekes 
szerelmiharc fej ődik ki kettőjük között, mely-
nek során a szerző a szellemes és meglepő 
megfigyelések tömegét szórja szét pazarul. 
Forrónak minden könyve értekes bizonyítéka 
a kitűnő iró egyre mélyülő és színesedő tehet-
ségének, amely méltán «llitotta őt olvasókö-
zönségünk szeretetének és érdeklődésének 
központjába. 

P&tfik b Mjá fel a map sartml ifét 

MAGYAR SZÍNHÁZ 
SZENZÁCIÓ 

1923 Január 7-éi 
vasárnap este pont &20-ko,r 

A REPUBLIC THEATREBEN 
209 w. 42ml street 
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A „Gazdag' lány" amerikai szinlapja 



Oriósi formában 
kezdte meg- az idei szereplését a Bukovicai 
ménes, melyet csak ugy, mint a galopp-
versenyeken népszerű Bekonypölöskei mé-
nest Boros Gyula és Vas Béla tartanak 
fönn, nem mindennapi készséggel és sport-
rajongással. 

A ménes, melynek harmadéve Rókával, 
a magyar ügetőtenyésztés legkiválóbb pro-
duktumával, tavaly pedig AHanddal sike-
rült megnyernie az ügetőderbyt, — a mind-
össze négy nspja tartó tavaszi meetingen 
tíz versenyben győzött. 

Mindjárt az első ntpon Kaloda, Aquaviva 
(Tavaszi handicap) nyertek ; a második na-

GEORGE WILTSHIRE 
a kitűnő angol ügelőtréner és bravúros hajtó. 
Tőle balra Vos Géza, jobbra Boros Gyula, 

a Bukovicai ménes népszerű tulajdonosai. 

pon Delta, Urenkel és a derbygyőztes Róka 
szereztek uj sikereket a fehér szegélyes 
zöld dressznek; a harmadik nap Trotteur és 
Aquaviva ujabb győzelmét hozta, amelye-
ket egytől-egyig a kitűnő Wiltshire hajtott. 

Az elmúlt vasárnapon a nagyszerű an-
golt a März Handicapban vállalt kötele-
zettsége Bécsbe szólította, de ez sem tudta 
megakasztani a győzelmi sorozatot, mert 
a negyedik napon az istálló második haj-
tója, a fiatal Irziegler Ultramaiint és Rumä-
nlnt hajtotta győzelemre és a nap főrerse-
nyében, a gróf Dessewffy Alajos emlék-
versenyben Urenkel~\e\ sikerült megTernie 
a klasszikus verseny favoritját, Flótát. 

A diadalsorozat alkalmából bemutatjuk a 
Színházi Elet olvasótáborának a Bukovicai 
ménes két népszerű gazdáját és Wiltshire 
mestert, kinek népszerűsége ügetőkörökben 
egy nivon áll Tarai mester hajdani híres-
ségével. 

ligeto-'hirek 
Gróf Sennyey Géza, az ügetőverseny 

sport champion amuteurje és egyike a leg' 
többet dolgozó magyar mágnásoknak, a 
télen át betegeskedett. Örömmel értesülünk, 
hogy a kiváló sporisman már felgyógy«lt 
s reggelenként szorgalmasan részt vesz a 
munkában. A jövő héten nyilvánosan is 
szerepelni fog a kiváló amateurhajtó. 

A gróf Dessewf fy Alajos emlékversenyt 
az ügetőszezon első klaszikus versenyét, 
a Bukovicai ménes Urenkel/e nyerte meg, 
sulkyjában Irzieglenel, az istálló második 
hajtójával, mert Wiltshire mester Gretl 
Mariét hajtotta ugyané napon a bécsi März 
Handicaphan. A verseny előzetes favoritját, 
Flótát a második helytől is diszkvalifikálták. 

36 milliót nyert volna 3 millió ellen Koppel, 
wienerneustadti milliárdos, a Stall Windo-
bona tulajdonosa, ha a März Handicapot 
sikerül megnyernie Gretl Marie-val, mely 
az előrefogadási piac első nagy kedvence 
volt. A kanca azonban, amelyet rogyásig 
lefogadtak Budapesten is, helyezetlenül »ég-
zett az első előrefogadási versenyben, me-
lyet Verser Edi (Mills) nyert meg az «tolsó 
napon parira lefogadva. 



SZINHÄZTELET 

A kör négyszögesítése nem megoldhatat-
lan probléma. S nem is az Einstein relati-
vitési elmélete alapjón emelek óvást e tétel 
ellen, hanem tapasztalataimra támaszkodva, 
íme az ügetőverseny íingje a legszabályo-
sabb négyszög. A probléma tehát meg van 
oldva. Sokkal jobban izgat azonban az a 
másik, hogy mikor fogok végre nyerni, ha 
most sem tudok, mikor a bookmakerek — 
veszítenek. E g y p e c h e s játékos 

« Óvás t jelentek be amaz álhir ellen 
mintha én bárkivel kibékültem volna. 

^ Nóvák György ügetötréner. 
I L« Én is, 

Maszár Ferenc ügetötréner 
Seager (olv. Sieger) volt e vasárnap ha j ' 

tani nem tudó civil, vagy Civil nem akart 
— Sieger lenni ezúttal ? Ki tudná ezt meg-
mondani ? Annyi biztos, hogy Civil táltos 
volt abban a társaságban és Rézangyal 

iT'J 

mégis megverte. Ilyenkor mégis csak el-
kelne egy kis óvás ! Azt a — rézangyalát ! 

Galopp"hirek 
Babérág — melyet a fogadó közönség a 

Műleneumi dijban vett kombinációba, távol 
marad e verseny startjától. Fáy László e 
pompásan fejlődött ménje — mint jó hely-
ről értesülünk — a Magyar Derbyben indul. 

Derek, Rákosi-díj reális favoritja a reme-
kül ugró Prim és Napvilág nagyon szor-
galmasan készülnek az év első nagy ugró-
versenyére. Az az érzésünk, hogy a nyerő 
e triászból kerül majd ki. 

Thököly, — Egyedi Lajos kitűnő négy-
évese, — nem a Rákosi-dijban, hanem az 
Infortune-gátversenyben indul. 

Egy millió az — ezerhez. Egy kiváU 
sportsmann, aki közeli rokonságban áll Fáy 
Lászlóval, kötötte ezt az impozáns oddszn 
fogadást a galoppszezon négy eseményére. 
Az ezerszeres pénz, akkor kerül kifizetésre, 
ha Servius helyre fut a Rákosi-díjban, El 
ne felejts nyeri a Széchenyi emlékversenyt 
s a Magyar kancadijat és Babérág győz a 
Magyar Derbyben. 

JELMEZES FŐPRÓBA AZ ÜGETŐ VERSENYEN 
egy perccel a futam előtt. Középütt az igazgatóság tornya, mely jobban érdekli a sport-
közönséget, mint Eiffel mérnök ur felhőkarcolója, vagy a ledőlt velencei Campanile. Innea 
figyeli ugyanis a B. Ü. V. E. igazgatósága a versenyek lefolyását és ennek a toronynak 

az ablakában függesztik ki versenyek után a helyezett lovak számait. 



Operett, dráma, vígjáték, 
tréfák 

az Intim^Kabaré uj műsoróban 
Változatos, érdekes a terézköruti Intim-

Kabaré uj műsora, amelyet lelkes tapssal fo-
gadott a bemutatón a közönség. Kövessy Albert 
szellemes vígjátékával kezdődik a műsor. Az 
uj lakás, témája fordulatos, földolgozása meg-
lepően ügyes. Vee'r Andor és Gallai Nándor 
viszik sikerre a kis egyfelvonásost. 

A műsor középpontjában Szántó és Vasvári 
operetije áll, amelynek fülbemászó muzsiká-
ját Gaál Tibor komponálta. Mimiről, a pri-
madonnáról mesélik el a szerzők, milyen 
odaadóan szereti Pált, a zeneszerzőt. A kom-
ponista levelet kap apjától, hogy néhány óra 
múlva megérkezik és menyasszonyt is hoz a 
fiának, Lilit, akinek tiz millió a hozománya. 
Miminek kefébe jut a levél : kétségbe van 
esve és különösen akkor lép tetőfokára a kis 
primadonna ijedelme, mikor a tízmilliós meny-
asszonv életnagyságban meg is érkezik. A 
Mimi azonban jó operett, sok bonyodalom 
után minden rendbe jön és a vidám hangu-
latu darab általános boldog házassággal vég-
ződik. Szelpss Elza a főszerepben tehetsége 
legjavát adja, szép, temperamentumos és 
igazi primadonna-sikere van. Méltó partnere 
a vendégszereplő Kompóthy Gyula, a Fővá-
rosi Operette Színház tagja, akit nem keil kü-
lön bemutatnunk a publikumnak, Gallai Nán-
dor, Halász Vilma, Ballai Manci és Veér 
Andor játszanak még Szele* sen és Kompóthyn 
kivül a sikerült kis operettben. 

A darabok közül talán legjobban Tyrnauer 
István és Zsiray szenzációs kis drámája, a 
Farhaskirály tetszett. Az irodalmi szépségű 
drámát Balla Kálmán, Dénes György, a Vig-
szinhnz tagja és a talentumos Szécsi Böske 
játszották. 

Nagyon sokat mulattak Nansen Péter víg-
játékán, a Nászéjszakán, amelyben kitűnőek 
voltak Dénes György, a nagyon tehetséges 
Iüányi Mária és Halász Vilma. Sokat tapsol-
tak a kis tréfák közül A zsebkendőnek, C. 
Nagy Gyula mókájának. A tréfában Iványi 
Márta és Veér Andor játszottak. 

Szentiványi ötletesen konferált. Jók a ma-
gánszámok is : Szeless, Kompóthy,\Andai, Her-
mann Böske, Varga Lenke mind kitűnő da-
lokkal szerepelnek. Gallai és Ballai Manci 
figyes táncduettel tűnnek föl. 

Premiérek 
Marosvásárhelyen 

Marosvásárhely, 1923 március 
(A Színházi Élet tudósítójától) 

Március hatodikén volt a marosvásárhelyi 
színházban Földes Imre pompás vígjátékának, 
a „Lányom hozománya 500 millió" nak a 
premiérje. A darab igen nagy sikert aratott, 
a publikum sokat tapsolt Fekete Mihály di-
rektornak, aki a bárót. Fekete Irénnek, aki a 
nagymamát, Hevesi Miklósnak, aki a herce-
get, Horváth Lászlónak, aki a fiatal bárót. 
Katona Irénnek, aki a baronesszt játszotta 
igen talentumosan. Március 9-én került színre 
először a „Dé-Dé" Zöldhelyi Annussal, Kürthy 
Böskével és Deésy Jenővel a főszerepekben, 
12-ikén a „Kékszakáll nyolcadik felesége", 
16-ikán Herczeg Ferenc „Tillá"-ja került színre. 
A „Bajadér" tiz zsúfolt házat csinált Maros-
vásárhelyen. A társulat most az „Elefántéra, 
a „Bolond Istók"-ra és az „Olivia herceg-
nő"-re készül. A kultúrpalotában még ebben 
a hónapban eljátssza a társulat a „Lear ki-
rály"-!. A társulat különben egyre-másra hozza 
ki a klasszikus darabokat. Ebben a szezon-
ban az „Othello", a „Velencei kalmár", az 
„Ember tragédiája" többször szerepelt a mű-
soron. Május elsején Szabadkára megy a tár-
sulat kéthónnpi vendégszereplésre. 

A Bajadér — Győrött 
öt zsúfolt ház nézte eddig végig a győri 

színházban a „Bajadér"-t. A pompás operett 
igen nagy sikert hozott a győri társulat sze-
retett primadonnájának, Rácz Adának, aki 
annyi kedvvel, bájjal, temperamentummal 
játssza, énekli, táncolja Marietta szerepét, 
hogy a közönség nem is tudja mér eléggé 
tapsolni ezt a kiváló talentumu fiatal szí-
nésznőt. A címszerepet Biczó Margit játssza 
és gyönyörű koloraturája pompásan érvénye-
sül a szerepben. Gömörynek, Polgárnak, 
Váradinak van még nagy sikere a „Baja-
dér"-ban. 
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JELENETEK A „TITKOK HÁZA- CIMÜ LLOYD-FILMBÓL 
Corvin, Royal-Apolio) 
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Egy dráma, melynek Paris-
ban és Budapesten egy és 
ugyanazon napon van a 

bemutatója 

Premiér negyvenkilenc szinházban! 

Március 24-ike egészen különös érdekes-
ségü dátuma lesz a magyar filmszínházak 
íörténetének. A mozi huszonötéves múltja 
alatt ez az első eset, hogy egy nagyszabású, 
úgynevezett attrakciós filmnek eredeti kül-
földi bemutatója megegyezik a magyar be-
mutató napjával. Siklóssy Ivánnak, a Lloyd-
film rt. igazgatójának érdeme, hogy legutóbbi 
párisi tartózkodása alkalmával ezt ki tudta 
harcolni. Hiszen köztudomásu, hogy Magyar-
országon akárhányszor csak évekkel a film 
elkészülte után tartják meg a bemutatót, ami-
nek többnyire valutáris okai vannak, mert a 
régi filmeket természetesen olcsóbban lehet 
megszerezni, mint az ujakat. Siklóssynak si-
került Párisban meggyőzni a filmköröket 
arról, hogy Budapest milyen elsőrendű piaca 
a filmeknek és ragaszkodott ahhoz, hogy a 
francia filmtermelésnek legfrissebb és leg-
modernebb műalkotásait mutassák be. Az 
egyik gyár igazgatója mosolyogva jegyezte 
meg, hogy talán olyan filmeket kivan lekötni, 
melyek még Párisban sem mentek ? Siklóssy 
a kissé kötekedő kérdésre a legnagyobb nyu-
galommal válaszolta, hogy igen, csakis ilyen 
filmekről lehet szó. Eleinte tréfára vették ezt 
a kijelentést, de Siklóssy olyan mereven ra-
gaszkodott ehhez a feltételhez, hogy végre 
is kénytelenek voltak respektálni ezt a kíván-
ságát. így vetítették le a La Maison du Mys-
tere című óriási, 8000 méter hosszúságú 
gigantikus filmdrámát, amelynek elkészítése 
a francia filmgyártásnak nem csak diadalát 
jelenti, hanem egyúttal annak mai, legma-
gasabb fejlődési fokát is jelenti. A szerződést 
akként kötötték meg, hogy a budapesti be-
mutató napja pontosan egybeesik a párisi 
bemutató napjával. Hogy a „Titkok háza" 
milyen rendkívüli eseménye a francia film-
művészetnek, annak illusztrálására csak any-
nyit, hogy Párisban nem kevesebb mint 
negyvennyolc mozgóképszínházban mutatják 
be egyidejűleg . . . I Kétségtelen, hogy ehhez 
a filmbemutatóhoz hasonló, különös primőr 
ínyencséghez még nem volt szerencséje kö-
zönségünknek és nyomban hozzáfűzhetjük, 
hogy érdekesebbhez sem igen. Griffith színé-
szeinek tökéletes játéka és a Hindu síremlék 
buja fantáziája egyesül ebben a drámában, 
amely a francia filmszínészek legelőkelőbb-
jeit állította sorompóba. 

A dráma szövegét Jules Mary divatos és 
értékes francia írónak hasonló cimü regénye 

adja, amelyet annak idején a Le petit Pa-
risien cimü újság közölt le folytatásokban. 
Jellemző a regény érdekességére, hogy a 
Petit Parisien példányszámát lényegesen fel 
kellett emelni és tizennyolcezernél többen 
kérték utólag a regény elküldését. A titkok 
háza ezután könyvalakban is megjelent és 
félév alatt öt kiadást ért. összesen kétszáz-
ezer példányban. A hatodik kiadás most van 
sajtó alatt. Jules Mary a szerencsés szerző 
pedig ebből az egyetlen regényből, melynek 
megfilmesítéséért fél millió frank honorá-
riumot és ezenfelül még külön tantiém része-
sedést is kap, meggazdagodott és ma már 
saját palotájában lakik. Nagy dolog ez Pá-
risban, ahol éppen a napokban tartottak kon-
ferenciát az irók, amelyben a silány hono-
ráriumok ellen tiltakoztak Jules Mary ér-
deme, hogy regénye minden érdekessége és 
viharos tempójú lüktetése mellett sem nél-
külözi a valódi irodalmi értékeket és az el-
gondolásnak sajátságos, szinte misztikus szí-
nezetét. 

A cselekmény egy leány körüli haroból 
indul ki, melyet két jóbarát viv egymással. 
Amikor a harc eldőlt, a barátok viszonya 
egyszerre megváltozik és akik addig jóban-
rosszban összetartottak, most halálos ellen-
ségek lesznek és az elbukott vetélytárs a 
legagyafurtabb lélektani bosszút állja a győz-
tesen. Mint Jágó Oiteló előtt, ő is elejtett 
szavakkal, aljas célzásokkal felkelti az ifja 

' férj féltékenységét, hogy ezzel a féltékeny-
séggel elpusztítsa mind a két viruló ifjú éle-
tet és eltapossa boldogságukat. Mindez a 
legmegragad' bb keretekben történik, saját-
ságos, érdekes emberek jelennek meg, titok-
zatos esemenyek, furcsa mozdulatok döb-
bentik meg a nézőt és érezzük, hogy a 
tulajdonképeni nagy tragédia nem is a cse-
lekményben, hanem a test mögött a lelkek-
ben, a levegőben, a meglepő és sohasem 
látott szobák szögleteiben, lépcsőházakban, 
erdei tisztásokon játszódik le, ott rejtődzik, 
szemmel nem láthatóan és mégis nyugtala-
nító, félelmetes érezhetősécben. 

A Corvin színház és a Royal-Apollo mu-
tatják be nálunk egyidejűleg ezt a gigantikus 
filmet, még pedig két egymásra következe 
héten olyképen, hogy először az első rész, 
azután a második fog bemutatóra kerülni. 
A film rendezője a világhírű orosz-francia 
Mosjoukine, kinek nevét mér sok diadalmas 
film tette nálunk is népszerűvé. A mellette 
működő szinészoárda jelesei közül pedig 
Heléne Darly, Simone Genevois, Framcine 
Mussey és a férfiak közül Ch- Vanel, Bort-
kevich és Colline neveit jegyezzük föl. 

W Y I I f t A T Bpest , Teréz-körut 41. szám. 
IM T U 1 3 M I Telefon : 7 1 - 6 2 . 
Marc. 22-25 . Pariset te két rész együtt . 
Marc 26-28. Szenzációs u j műsor . 



Egy tisztességes rossz nő 

A hatvanas évek Párisa ! A diákköltészet-
nek, kis midinette romantikának, a bohémiá-
nak halhatatlan, nagyszerű kora, amelyről 
regények, operák, költemények mesélnek . . . ! 
Ez a romantikus világ támad föl Lubitsch 
nagy filmdrámájában a Flamme ben (A láng). 
A tűz, amelyről szó van, az emberek véré-
ben parázslik, elsodor, elpusztít mindent, a 
gyönyör és szenvedély örökös szülője és egy-
ben elhamvasztója is. Amikor Lubitsch a mult 
év tavaszán ezt a filmet készíteni kezdte, a 
szó szoros értelmeben lázban égett az egész 
filmvilág. Lubitsch lezáratta a műterem ajta-
ját, a színészeken és az alkalmazottakon ki-
vül egy teremtett lélek oda be nem tehette a 
lábát. A riporterek kénytelenek voltak meg-
elégedni azzal, hogy naponta reggel kilenc-
kor fényképező gépeikkel odaáll tak a műterem 
kapuja elé és agyonfényképezték Pola Negrit, 
aki ilyenkor érkezett a felvételek megkezdé-
sére. De hát bármennyire titkolódzott is Lu-
bitsch, bizonyos részletek mégis csak nap-
fényre jutottak. így lassankint mindenki arról 
beszélt, hogy Lubitsch egészen ujtajta de-
korativ megoldásokat keresett és talált és 
hogy fényhatásoknak és beállításoknak egé-
szen eredeti trükkjeivel fogja meglepni a mozi' 

világot. Lubitschról köztudomásu, hogy a ren-
dezésnek legelmélyültebb és legötletesebb 
mesterei közé tartozik. Viszont Pola Negrinél 
senkisem ért jobban ahhoz, hogy a szenve-
dély különös tüzeit megéreztesse a közön-
séggel. Uj szerepében egy grizettet játszik, 
léha és könnyű szerelmek hősnőjét, akit azon-
ban egy napon viharos, nagy fellángolás ejt 
rabul. Három férfi liheg körülötte és a sze-
gény kis grizette, aki most már megtalálná 
a tisztaságot, rémülten látja, hogy lehetetlen 
menekülnie, mert az éhes férfiak nem eresz-
tik ki a fertőből, amelybe belehajszolták. És 
hasztalan ér sikert, hiába lesz a művészet-
nek uj csillaga, a szerelme nem emelkedhetik 
fel a sárból, tűrnie kell, hogy mindenki fel-
hánytorgassa a multat és hogy szerelmese 
ne higyje el lelki átformálódását. Egy fojtott 
levegőjű, lihegő küzdelem folyik kettőjük kö-
zött, szenvedélyes és érzéki játékok során 
fejlődik egyre tragikusabbá a dráma . . . 

Pola Negri, a kurtizán szerelmek örök tra-
gédiáját alakítja megragadó drámai erővel és 
fölényes testi rátermettséggel. Kosztümjei, 
maszkja, frizurája, vad kitörései, lihegő csók-
jai, egy-egy tanulmány értékével birnak. A 
rendkívüli érdeklődésére számítható filmet • 
Radius filmvállalat hozza forgalomba és áp-
rilis 14-től kezdve fogja játszani a Roycd-
Apollo, Mozgókép-Otthon és Helikon. 

POLA NEGRI és HERMAN THIMIG 
a „Tüzek" cimü Radius-film egyik je lenetében 



Akinek halálára mindenki kíváncsi . . . 
A titokzatos félhomályok, borzalmas éjsza-

kák, névtelen rémülések hőse Drakula, aki-
nek legendás vámpír életét százezrek nézték 
meg a moziban, újra szerepelni fog a mozi-
vásznon. Lajthay Károly, a Németországba 
származott jeles rendező, akinek nevéhez már 
számos nagysikerű film fűződik, Drakula ha-
lála cimen egészen uj és eredeti felfogásban 
dolgozta fel ezt a rendkívül hatásos és há-
lás témát. Nála Drakula nem vízió, hanem 
valósággal élő személy, akit mint tébolyultat 
őriznek egy elmegyóg>intezetben. E^be a 
gyógyintézetbe kerül karácsony éjszaka egy 
fiatal lány vőlegényével, akik azért jöltek ide, 
hogy a leányka haldokló apját meglátogas-
sák. Itt kerül össze Drakula és a fiatal lány, 
akivel vérfagyasztó harcát vívja. Elviszi ma-
gával félelmetes, omladozó várkastélyéba és 
ebben a gyötrelmes és rémületet kel'ő kör-
nyezetben próbál a szörnyeteg áldozatával 
végezni. A legidegizgatóbb kalandok után 
sikerül csak a vőlegénynek a kastélyba ha-
tolni, ahol az utolsó percben menti meg ked-
vesét a halálos csókok elől. Drakula peditf, 
akinek démoni lelke tulajdonképpen halandó 
emberi testet hord, egy revolvergolvótól ha-
lálra sebezve lakol meg gazságaiért . . . 

A nagyhatású film, amelynek felvételei 
nagyrészt Erdély havasai közölt készültek, a 
Tüchten Jenő filmkölcsönző-cég utián kerül 
a budapesti piacra, ahol a Tivoli fogja első-
nek bemutatni. A szerencsés és érdekes me-
seszövésen kivül külön erőssége a filmnek 
Lux Margit, a kitűnő, fiatal filmszinésznő, akit 
mér két esztendeje nem láttunk uj szerepben. 
Drakulát pedig Paul Askonas alakilja, akit a 
németek legjobb intrikus színészüknek tarta-
nak. Érdekes, hogy maszkját egy félmilliós 
pályádat ulján tervezték meg, amelyen úgy-
szólván minden színházi figurin tervező részt 
vett. Akiknek alkalmuk volt ezt a maszkot 
látni, elragadtatással nyilatkoznak róla és azt 
mondják, hogy ennél megdöbbentőbbet és 
misztiku«abbat képzelni sem lehet. 

A Drakula halálán kivül még négy nagy-
szabású filmet szerzett meg a Tüchten-cég, 
melyek már ugvancsak le vannak kötve. Kö-
zülök a Madonna rózsáját, melynek fő női 
szerepét az egyre ünnepeltebb különös érde-
kességé, érzékiben szép Allan Nazimova 
játssza, a Mozgókép-Otthon mutatja be. Egy 

külvárosi lebuj céda táncosnőjét alakítja 
benne Nazimova, akit a szerelem csodálatos 
ereje lassankint átformál, felmagasztosit és 
bűneitől megtisztítja. Hatalmas szerep, mely-
nek minden jelenetét forró ambícióval és tö-
kéletes művészettel keltette életre a kiváló 
színésznő. 

A Milliók a víz alatt az amerikai Gold-
wyn-filmgyár úgynevezett „ékszer" készítmé-
nyei közül való és főszerepeit Myrtle Sted-
mann és Curtis Cooksey jatsszók. Egyike ez 
a hires alaskai lilmeknek és akik moziba 
járnak, azok tudják, hogy minden egyes film-
nek legalább két-három olyan attrakciója 
van, amelynek látára eláll az ember szeme-
szája és csodálkozva kérdezi, hogy hol van 
a filmtechnikának a ha tá ra? A milliók, me-
lyek víz alatt vannak, az óriási haltömegek, 
melyeknek k'halászására vállalatot alakit a 
dráma hőse, aki azután élet-halál harcot viv 
meg alattomos ellenfelével, aki a vizgátak 
felrobbantásával akarja a nagy művet meg-
semmisíteni. Ez a gazdasági harc és egv izzó 
levegőjű szerelem adják azt a magot, amely 
köré az érdekes jeleneteknek egész sora 
fonódik. 

A bűnök palotája, New-York éjszakájából 
muiat be öt fejezetet. Telivér amerikai his-
tória, melynek fő férfiszerepét Wallace Reid 
játsszn, akiről köztudomásu, hogy csak olyan 
szerepet vá lal, amely meggyőződése szerint 
mindig jobb, mint az előző volt. Mar most 
akik tudjak Hogy miken nagyszerű alakítá-
sokat produkált már Wallace Reid, elképzel-
hetik, hogy milyen há ás és érdekes Leving-
ton mérnök szerepe, aki egy titkos találka-
hely fertőjében talál egy kelepcébe e'tett, 
tiszta leányra, akit élete kockázatéval szaba-
dit onnan ki. 

Az Abrakadabra a vadon honában lezajló 
kalandokat varázsol a néző elé. Vivian Gib-
son és Ernst Hofmann viszik sikerre az ekzo-
tikus történetet, amely a trópusok tikkadt 
légkörében, veszélyes dzsungeljei közepette 
játszódik le. Kóbor beduinok, sivatagi oroszlán-
támadasok, krokodiiusoktól hemzsegő folyók, 
vakmerő bankrablások tarkítják ezt a filmet, 
amely valóban ugy hat, mint az „Abraka-
dabra" varázsszóval életrekeltett álomvilág-
ban, amelyben a lehetet'enségek is színesen 
és megragadó erővel öltenek testet. 

A Tuchten-cég páncélszekrényei, amelyek-
ben Amerika és Németországnak legkitűnőbb 
filmjei várjók most a bemutatás napjait, már 
gyakran szereztek kedves és kellemes meg-
lepetést a mozgószinházainkat látogató közön-
ségnek. Ámde bizonyos, hogy a legértékesebb 
meglepetéseket mégis ezek a filmek fogják 
hozni, melyeknek megjelenését érthető kíván-
csiság és türelmetlenség előzi meg. 
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Amerikai babona — európai valóság 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

Nemrég egy francia lapban mulatságos 
sorozatét olvastam azoknak a babonáknak, 
vagy inkább közhiedelemnek, melyek ma 
Amerikában el vannak terjedve. Az olyan, 
főleg francia füleket kellemetlenül érintő túlzó 
vélemények mellől, mint például az az álta-
lánosan elterjedt vélemény, hogy minden 
Franciaországban harcoló francia katonának 
visszonya volt egy francia grófnővel, mint 
valami reveléciós robbantó elem. Következő 
szintén általánosan elterjedtnek hirdetett vé-
lemény : „Minden mozirendező vagy filmgyár-
igazgató ellopja a hozzá benyújtott filmtémá-
kat vagy kész mozidarabokat." Mint. amikor 
az ember valami régi gyanúját vagy ellen-
szenvét egy személlyel szemben, amit azon-
ban bizonyítékok híján nem mert nyilvánítani, 
valami súlyos bírói ítéletben hallja kifejeződni 
és megerősíteni, ugy hatott reám ez bizo-
nyára kissé túlzó állítás. A mozira vonatkozó 
temérdek gondolatom, a mozgófény más szín-
vonalénak és jellegének magyarázatáról nem 
egy feltevésem avatta ezt a néhány sort 
bizonyossággá. Tehát azt amit egy' európai 
moziszemlélő csak sejtett, azt Amerikában 
már az utcagyerekek fütyörészik. Ami nálunk 
még csak titkon rontó meleg, az odaát nyíl-
tan feltáruló rákfene. Amit ott gyöngéden 
babonának neveznek, az ideát, még nem ba-
bona, de már valóság. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy ez nem 
lesz moziellenes cikk. Mint mindennek, ami-
nek sikere van, amfpénzt és dicsőséget dúsan 
arat, a mozinak is sok az irigye az ellen-
sége, különösen a művészek és irók között. 
Pedig maradi vakság ennek az igazán nagy-
szerű találmánynak kicsinylése vagy pláne 
becsmérlése. A könyvnyomtatás óta talán ez 
a legnagyobb technikai vívmány ; csak még a 
repülőgép vetekszik vele, mely közvetlen nyo-
mában jött ; Jövője káprázatos távlatot nyit 
s ha hirtelen kitörlődnék a mai életből a kul-
tura egy nagy kinccsel s egy még nagyobb 
Ígérettel válnék szegényebbé. Reménytelen 
dőreség tehát minden sommás fenekedés a 
mozi ellen. 

Ez azonban nem jelenti persze azt, hogy 
ezt a művészetet minden tökéletlenségével és 
elfajulásaival együtt csodáljuk. Sőt : a mozi 
ma valósággal még egy dzsungcrel, a dzsun-
gelek minden buja sarjadékával és barbár-
ságával s ép ezért természetes nemesítésre szo-
rul. Ki ne érezné például, hogy a mozivá-
szon még mindig túlságosan a szellem s nem 
eléggé a technika világa. A mozirendező és 
a filmgyáros bizonyára nagyjelentőségű alakjai 
a mai művészi életnek, valóságos korunk 
hősei. Ugy látszik azonban, hogy túlságos 
nagy működési tért foglalnak maguk számára, 
nem elégszenek meg avval a gyártási és ren-
dezői tevékenységgel, hanem a szerző alkotó 

munkáját is ambicionálják. Gyakran pedig 
— s ez a most szóban forgó sérelem — a 
szerzés legegyszerűbb módjának a benyújtott 
témák, ötletek, sőt egész darabok eltulajdo-
nositására térnek. A mozi természete meg-
könnyíti ezt. Mert a szöveges színdarab szö-
vege, bármennyit fúrjon-faragjon, sőt változ-
tasson rajta, a rendezés mégis egy élesen meg-
határozott alkat-eleme marad a színpadi pro-
dukciónak. A szöveg itt a darab elkülönült 
s elkülöníthető lelke. A mozidarab ellenben 
nem szavak és mondatok, hanem csak moz-
gások s általában látási elemek egymásután-
ján épül fel. A megirt, helyesebben szólva 
leirt mozidarabot le kell ilyen néma, tisztán 
mozgásokból álló jelenetekre fordítani s ez 
persze a rendező dolga. Nehéz már most 
megmondani, hogy mennyiben azonos ez a 
fordítás az eredetivel s ép ezért gyakran 
könnyű azt mondani, hogy nem azonos. A 
mozirendező tehát igen meglehetős nyugodtan 
mondhatja arra a filmre, mely tulajdonképen 
egy hozzá benyújtott s leirt mozidarab filmmé 
alakulása, hogy ez nem fordítás, hanem ere-
deti. Már csak azért is, mivel valóságban az 
ilyen leirt mozidarabokon tényleg sokat kell 
változtatni a filmesités alkalmával. 

Ha azonban ezen a téren a plágiumot és 
érzést nem olyan könnyű megállapítani, mint 
az irodalomba — ahol különben szintén nem 
mindig könnyű — azért az mégse jelenti azt, 
hogy le kell teljesen és végleg mondani e 
megállapítás lehetőségéről. Sőt ellenkezőleg 
éppen mert ezt magának a moziipar fejlődé-
sének éideke is megkívánja, nagyon is szük-
séges volna a mozi számára gondolkodó és 
költő-irók termelését biztosító eljárások kiala-
kulása. 

Nagyon sok tehetséget, akik eddig bizonyos 
ellenszenvvel fordultak el a mozi ma még 
erkölcsileg nem túlságosan kényes világától, 
terelne ez a film fele. Hisz kétségtelen, hogy 
van nagyon sok sajátosan filmkeltő tehetség, 
akik nem lehetnek mind mozirendezők, sőt 
nem is akarnak ilyenek lenni. A mozi ma 
meg azon a fokon áll, ahol a színház a 
commedia del arte idejében élt, amikor a 
színészek s köztük egy aki rendező is volt, 
rögtönözték az előadott darab legnagyobb ré-
szét. A színpadi művész s a színpadra író-
költő egy személyben való egyesülésének foka 
ez. A differenciálódás a színpad terén aztán 
elválasztotta élesen az írót a színpadtól, ugy 
hogy ma már magéra tartó nem engedi, hogy 
a színész akárcsak egy szót is változtasson 
a szövegen, akár kihagyás, akár hozzátoldás 
által. Ennek a differenciálódásnak meg kell 
történnie a mozi terén is, itt is el kell válnia 
a költőnek a reprodukáló művésztől. Termé-
szetesen csak általánosságban, mert hisz ha 
ez a kettő valóban egyesül, akkor annál jobb. 
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Férjhez ment a legnagyobb 
párisi botrány hősnője 

Ma már Budapesten is alig van ember, 
aki ne ismerné a szépséges Parisettet, aki-
nek hires kalandjairól éppen mostanában 
szinte naponta megemlékeznek az újságok. 
A kis balettpatkányból hires csillaggá lett 
táncosnő tudvalevőleg egy ősrégi grófi család 
unokája, akit Páris legnépszerűbb komikusa, 
Bimbula rejtegetett hosszú ideig egy aljss 
lelkű bankár és cimboráinak üldözése elől. 
Sajnos Bimbula, polgári nevén Biscot, nem-
régiben gyilkosság gyanújába keveredett és 
menekülni volt kénytelen az őt üldöző rend-
őrség elől. Igy azután kis védence, a bájos 
Parisette is magára maradt. A mai napig 
ennyit tudott csak a közönség a két érdekes 
emberről. Ezen a héten azután a Kamara 
mozi lepergeti ennek a tarka és érdekes 
résznek a harmadik és negyedik fejezetét 
is, amely végre világosságot derít a szöve-
vényes ügyre. 

Bimbulát Nizzában látjuk vissza, de em-
ber legyen, aki ráismer, mert anglikánus pap 
reverendájában bujkál és ugyancsak komikus 
helyzetekbe sodródik az áltiszteletes ur, 
aki főleg hölgyek jelenlétében feledkezik 
meg az egyházfi illő komolyságáról. A vélet' 
len ugy akarja, hogy Parisette is Nizzába 
kerül és az ottani Claudia villába költözik. 
Bimbula természetesen nem tudia tovább 
tartóztatni magát, rohan kis pártfogoltját fel-
keresni. De a rendőrség rajtaüt, éppen, mi-
kor boldogan öleli meg Parisettet és már-
már elfogják, de Bimbula öregasszonynak 
öltözködve szerencsésen meglóg a kastélyból. 
A nagyszerűen bevált maszk annyira meg-
tetszik Bimbulának, hogy elhatározza, hogy 
ezentúl egyáltalában női ruhában fog 
bujdosni és nemsokára mint szemrevaló 
parasztmenyecskét látjuk viszont rokon-
szenves hősünket. Az illúzió olyan tö-
kéletes, hogy egyáltalában nem csodálkozunk 
azon, hogy egy országúti csavargó ugyan-
csak erőszakos módon próbálja megnyerni a 
bájos menyecske kegyeit. Sajnos nem sokáig 
tart Bimbula gyöngyélete, mert kiderül, hogy 
Flohmeyer, a Zwicker Jóska féle gyilkosság 
valódi tettese szintén Nizzába érkezett és 
Bimbula elhatározza, hogy leszámol vele és 
vallomásra kényszeríti. Soha komikus még 
ennél komolyabb dologra még nem vállal-
kozott, nem csoda tehát, ugyancsak balul 
ütött ki a vállalkozása. Mert sikerült ugyan 
a hegyek között utolérnie Flohmeyert, de a 
kettőjük között kifejlődő verekedés nagyon 

tragikusan végződik, amennyiben Bimbula 
ugy megtalálja bokszolni ellenfelét, hogy az 
a mélységbe zuhan. 

Igy hát csakugyan gyilkos lett a szegény 
Bimbulából, aki elkeseredetten bámul a sza-
kadékba és azon gondolkozik, hogy ne ugor-
jon-e ő is áldozata után. Ebben a súlyos és 
kritikus helyzetben talál rá Stefán bankár, 
akinek feleségébe tudvalevőleg Bimbula re-
ménytelenül szerelmes és aki miatt annak 
idején a gyilkosság gyanúját vállalta, csak-
hogy ne kelljen a Stefánnéra nézve bizonyos 
kínos adatokat elárulnia. Bimbula gavalléros-
sága azonban feleslegesnek bizonyul, mert 
Stefánné lelkiismereti furdalásoktól gyötörve 
magától is bevallja férjének életének kényes 
titkát, hogy tudniillik házasságon kivül szü-
letett gyermeke van. Stefán, noha ugyancsak 
vastagon van a vaj fején és most is éppen 
Parisettenek erőszakos elrablásán töri a fejét, 
adja a felháborodottat és az engesztelhetet-
lent, boldog, hogy elválhat és megkérheti 
Parisette kezét. 

Ezalatt a mélységbe taszított Flohmeyert 
megtalálták a rendőrök és a kórházba viszik, 
ahol a halálos ágyán megtörve bevallja bű-
nét és tisztázza Bimbulát. Amíg igy derül az 
ég Bimbula fölött, Parisette ideálja, Jean 
Vernier is a helyszínére érkezik, hogy Pari-
settel találkozzék. A vérig sértett Stefán még 
egy kétségbeesett kísérletet tesz, hogy Pari-
settet kompromittálja és ujabb botrányok 
hősnőjévé avassa, de Bimbula szemfüles-
sége újra megmenti a táncosnőt, aki most 
már ártatlanságának teljes nimbuszával mehet 
az oltár elé Jean úrral. De Bimbula jutalma 
sem marad el. Stefánné megígéri, hogy váló-
perének befejezése után felesége lesz Bim-
bulának, az utolsó gavallérnak, aki még éle-
tét is kockára teszi, ha egy nő becsületének 
megmentéséről van szó. 

Szívesen ftmerjük el, hogy Louis Feuillade 
4-részes regénye nagyon kedves és sok mu-
latságos ötlettel telített. A cselekmény kusza 
szövevényében biztosan vezeti a nézőt, a 
cselekmény dacára tultömöttségének, nem 
válik zavarossá és ért ahhoz, hogy hősei 
sorsa iránti érdeklődésünket áll indó feszült-
ségben tartsa. A darab címszerepében Sandra 
Milowanoff értékes színjátszói tehetségének 
adja bizonyítékát, míg Bimbula régebbi nép-
szerűségéhez fűz ujabb babérleveleket. Floh-
meyer szerepét Charpentier játssza, aki nem-
csak boxbajnoknak kitűnő, hanem mint 
színész i< derekasan megállja a helyét. 

A Kamara nézőterét napról-napra zsúfolá-
sig megtöltik azok, akik a mai szomorú és 
nehéz napokban szívesen ringattatják el ma-
gukat a fantázia és mesék világában és 
hálásak, ha egy kicsit megnevettetik őket. 
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Főváros' Nagymozgó. Rákóczi-ut 71). 
Márc. 22—25. Átok országa. Tettek lovagja. 
Márc. 2ö—28. Poklok világában (Stanley-film). 

Jackie Coogan uj szerepben 
lép fel a Mozgókép-Otthon^ 

ban és az Urániában 
A könnyű, finom hangulatok kedvelőinek 

nagy örömet jelenthetünk. A Mozgókép-Otthon 
és Uránia igazgatósága színházuk műsorára 
tűzte szombattól kezdve Jackie Coogan leg-
újabb filmjét, cime : A papa kedvence. A 
Fiacskám és a Kis csibész-beli szerepei után, 
ez a leghálásabb és legkedvesebb szerepe 
a kis művésznek, aki öt felvonáson át, ál-
landó derültségben tartja a nézőt, Flocki 
nevü kutyájával. Hogy Jackie Coogan hogyan 
játssza meg szerepét, elég ha a Fiacskám és 
a Kis csibészbeli szerepeire hivatkozunk. Itt 
is magával hozza szeretetreméltó lényének 
egész dus fegyvertárát, mellyel hol meg-
kacagtat, hol őszintén meghat. 

Az uj Jackie Coogan-film témája, hálás 
és újszerű. A kis művész — mint halljuk — 
aSJackie Coogan-sorozatnak a legjobb szü-
zséjü darabjában lépett fel és a többiek, 
amelyek nemsokára követik a sorozatnak ezt 
a kedves és legderüsebb — első — pontját, 
hisszük, hogy szintén kedvesek, derűsek, 
finomak és épp olyan jók lesznek, mint volt 
a Fiacskám, Kis csibész és most a Papa 
kedvence. 

Vannak emberek, akik szigorú elvként 
vallják, hogy ők csak mulatni mennek a 
színházba. Décsi Gyula, a Mozgókép Otthon 
és dr. Hodász Béla az Uránia igazgatói ezt 
az elvet annyira figyelemben tartották, hogy 
a mulatni vágyó közönséget értesítették ; 
ezennel azt üzenjük a saját pénzükért mu-
latni vágyóknak, hogy színházunkban Jackie 
Coogan a legbájosabb és legügyesebb film-
művész lép fel és aki mulatni akar a fiatal 
művész kacagtató alakításán, zárják mélyen 
szivükbe majd azt a derűs hangulatot, amely 
ott rájuk fog csapni. 

Láttuk a minap az uj Jackie Coogan-fil-
met. Meglepett bennünket a film minden 
jelenete, a művészek, és elsősorban Jackie 
Coogan játéka, a rendezés újszerűsége és a 
felvételek, valamint a fotográfiák szépsége. 
A Mozgókép-Otthon és Uránia igazgatóságát 
ezúttal különösen dicséret illeti, mert a mu-
latni vágyó közönségnek meghozta azt, amit 
kivánt: A papa kedvencét a kis Jackie Coogant 
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Tessék idefigyelni 
Valami furcsa dolog motoszkál a fe-

jemben hetek óta, nem is tudom, el-
mondjam-e ? Lehet tudniillik, hogy azért, 
amit itt elmondok, mint bolondot a 
Lipótmezőre fognak internálni, de ha 
nem, akkor ez egy nagy dolog, ami 
esetleg milliókat jövedelmez, ha nem 
is most, esetleg száz év múlva. 

Tudniilik ugy volt, hogy írtam egy 

hosszabb dolgot, egy hátborzongatóan 
érdekes történetet, amelynek a vége az, 
hogy a férj megfojtja hűtlen feleségét. 
De azért ő sem élvezheti véres munká-
jának gyümölcsét, mert megőrül. Persze, 
ez csak pár szóval van itt odavetve. 
Ahogy megírtam, sokkal, de sokkal ér-
dekesebb és amikor elolvastam, szinte 
lihegtem az izgalomtól. Viszont az a 
különös gyanú maradt bennem, hogy 
hátha csak azért hat rám igy egy eg a tör-

s z embeieket. Hátha másnak nincs ak-
kora fantáziája, hogy elolvasva mindezt 
ilyen élesen maga előtt lássa ? 

Arra gondoltam, hogy nyomtatott 
könyv helyett még jobb volna, ha 
akadna egy ilyen értelmes ember, aki 
mondjuk egy külön e célra kibérelt te-
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mit találtam föl? 
remben fölolvasná az én történetemet, 
de ugy, hogy modulálni tudná a hang-
ját. Teszem, amikor a nő beszél, akkor 
lágyan, dallamosan és megint másként, 
amikor az udvarló édes szavakat suttog 
és aztán szenvedélytől fátyolosan, mikor 
a férj számonkéri neje hűtlenségét. Nem, 
ezt nem is tudná egy ember. 

S ahogy igy meditáltam, az a furcsa 
ötlet kezdett bennem motoszkálni, hogy 
kisérletképen meg lehetne próbálni két 
emberrel. Ugy értem, hogy amikor pél-
dául az egyik, mint férj odadörögné, hogy: 

— Te hűtlen kigyó, hát ezért melen-
gettelek a keblemen?! —akkor itt hirte-
len megszakítaná, mire a másik, mint 
ahogy én megírtam, fagyos nyugalom-
mal igy felelne a grófi csábító nevében: 

— Uram, megliltom önnek, hogy ezt 

az angyali teremtményt egy rossz szóval 
is illesse. Különben állok rendelkezésére ! 

— Hah, azt elhiszem ! — hörögné 
megint elkeseredve az, aki a megcsalt 
férjet olvasná. — Ez olcsó módja volna 
a felelősség alól való kibúvásnak ! 

Most itt valamelyik felolvasó utánoz-
hatná a nőt, amint férjének mondja : 

— De Kázmér, mért essofirozod ma-
gadat annyira, hiszen alig történt valami ! 

Persze legjobb volna, ha mindjárt a 
hűtlen feleséget is felolvasná valaki, még 
hozzá egy igazi nő, de ez több irány-
ban komplikálná a dolgot. Mert először 
i3, hol vennénk egv olyan intelligens nőt, 
aki ezt ugy el tudná mondani, ahogy én 
leírtam ? Másrészt akkor már kellene 
egy másik nő is, aki lehetőség szerint 
ugy nézne ki, mint egy szobalány, de 
persze azért nem muszájna neki a való-
ságban szobalánynak lenni, csak mond-
juk, ugy öltözne föl ehhez a fölolvasás-
hoz. És az volna az érdekes és újszerű, 
hogy a felolvasók nem ülnének mindig, 
hanem föl is állhatnának, vagy föl-alá jár-



kálhatnának, kimehetnének, hiszen nem 
is kellene, hogy egyszerre ott legyenek. 

De hát ez már itt magában egy olyan 
rumli, hogy a jó isten se tudná, ki jöj-
jön be, vagy ki menjen ki. Habár én el 
tudom képzelni, hogy ez is megoldható, 
ha akad egy ügyes ember, aki hátulról, 
ahol senki se látja, intézkedne és figyel-
meztetné azt, aki soron van, hogy most 
menjen be. Pláne az volna szép, ha 
odáig lehetne fejleszteni a dolgokat, 
hogy minden felolvasó kívülről megta-
nulná, amit mondani kell. Persze, ez 
már kicsit nehezebb feladat, de el le-
hetne bujtatni valahol egy embert, aki 
halkan mindenkinek elébe mondaná, 
hogy mit beszéljen. 

Még egyelőre egész zavarosan látom 
a dolgot, de mentől tovább gondolko-
zom rajta, annál több szenzációs lehe-
tőséget fedezek föl. Például azt is meg 

akadna. Vagy pedig ugy lehetne még 
megoldani, hogy a felolvasók addig ki-
mennének és egy ember bejelentené a 
közönségnek, hogy most lehet beszélgetni 
egy kicsit, vagy egy pohár vizet inni, 
amig a felolvasás újra el nem kezdődik. 

Persze egyelőre, amig az emberek meg 
nem szoknák, ingyen engednék be min-
denkit. Esetleg azt meg lehetne engedni, 
hogy aki jobban akar látni és hallani, 
azt bizonyos csekély összegért előre ül-

tetném és ebből fedezném a kiadásokat. 
Mert ezt a felolvasást el sem lehet kép-
zelni kiadások nélkül. Például a felol-
vasók részére egy magasabb pódiumot 
kellene csináltatni, hogy egész hátulról 
is lássák őket, a kert festése is pénzbe 
kerülne, meg sok minden. 

Ha nekem pénzem volnn, én rögtön 
megcsinálnám az első kísérletet. De ép-
pen ezért választottam ezt a módot, hogy 
hátha akad valami gazdag ember, akii 
az ilyen dolgok érdekelnek és hajlandó 
velem társulni. Szerintem, sokan volná-
nak kíváncsiak egy ilyen felolvasásra 
és talán többször is meg lehetne csinálni 

lehetne csinálni, hogy a nő ne mindig 
ugyanabban a ruhában jöjjön be, hanem 
állítanék valahol hátul egy spanyolfalat, 
ahol néha átöltözködhetne ugy, ahogy 
az események kívánják. És azt is meg 
lehetne csinálni, hogy például egy egész 
szobát berendeznék ; persze ez már 
furcsa volna és az emberek nehezen 
szoknák meg, hogy a szobának csak 
három fala volna, mert valehol be mu-
száj látni. De ez volna éppen a vicc és 
fogadok, hogy lassan el is felejtenék az 
emberek, hogy olt csak három fal van 

Nodehát annyi komplikáció van még 
itt, hogy ha rágondolok is, megfájdul a 
fejem. Például mondjuk, hogy a szoba 
rendben van. De van egy része a me-
sémnek, ami a grófi kastély kertjében 
történik. Ez persze már megakasztaná 
kicsit a dolgokat, mert egy kertet lehetne 
fösteni is, csak az egész fölolvasás meg-

azok részére, akik az elsőről kiszorultak, 
vagy nem értesültek idejében. Minden-
esetre én találmányomat a civilizált em-
beriség rendelkezésére bocsájtom és ha 
akad egy elszánt pénzesember, aki e:t 
irányban tárgyalni akar velem, keressen 
föl bármely délután négy és hat között 
a Színházi Életnél. KÁLMÁN JENŐ 
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Manci nem akar színésznő lenni 

<12) 
— Tetszik tudni, hogy van az a szín-

házi világban. A pletyka akkor is felkap 
sokszor valakit, ha az egész dolognak nin-
csen semmi alapia. Lehet képzelni, mennyi 
mindent beszéltek a mi esetünkről, mely 
ott játszódott le nyilvánosan a szeműk 
előtt, miután Tibor ur cseppet sem tit-
kolta érdeklődését. 

— El lehet hinni, hogy voltak, akik tiz' 
szer és százszor annyit meséltek a dolog' 
ról, mint amennyi tulajdonképpen igaz, de 
ezt nem is lehet csodálni, hiszen az eset 
elég feltűnő 

Regény 
Irta: SZENES BÉLA 

Pól7* Tibor rajzaival 
— Hogy a Nagy Olga művésznő nagy-

sága nem fogja szó nélkül tűrni Tibor ur 
udvarlásait, azt lehetett előre sejteni. Eddig 
is gyakran rendezett csúnya jeleneteket 
fiatalabb művésznőkkel, sokszor alaptala' 
nul is. Egymás után jöttek az emberek az 
üzenetekkel, hogy Nagy Olga művésznő 
nagysága többek előtt nyilatkozott, hogy 
véget fog vetni a dolognak. Nekem hetekig 
egy szót sem szólt, pedig csaknem naponta 
öltöztettem, igaz, hogy a régi kedvessége 
eltűnt, de ha nem is volt kedves, bántani 

sem bántott. 
volt. Egy szí-
nész, olyan 
híresen, nép-
szerű, ele-
gáns és el' 
kényeztetett, 
mint Tibor 
Jenő, napról-
napra több 
és több időt 
szentel egy 
bűffésleány-
nak, a szín-
házi portás 
ésruhatáros-
né leányá-
nak, — ez 
kérem, egyre 
jobban fog' 
lalkoztatta 
és bosszan-
totta őket. 

— Ha va-
lami futó izé 
lett volna, 
amely sza-
bályszerűen 
e l m ú l i k , 
mint ahogy 
jön, ez ellen 
nem lett vol-
na kifogá-
suk, isme' 
rem őket. De, mert tulajdonképpen nem 
történt közöttünk semmi — hosszú be-
szélgetések a btíffében és néha rövid séták 
az utcán, ez volt az egész, de ezt nem 
tudták megbocsátani. 

— Tibor ur minden nap bejött a szín-
házba, akkor is ba nem játszott, odaült a 
bűffé mellé egy karosszékbe és szótlanul 
cigarettázott, vagy odaállt, rákönyökölt a 
pultra és ugy beszélgetett. Közben ette a 
szendvicseket és tortákat, több, mint őt 
silót hizott azon idő alatt, mióta ez a 
szerelem tart, ha szabad szerelemnek ne-
vezni az ő érdeklődését. 

Egy este az-
után meg-
történt, amit 
annyian elő-
re jósoltak, 
s amit ma-
gam is előre 
láttam, ki-
tört belőle 
a méreg és 
valami sem-
miség miatt 
elkezdett en-
gem szidni. 

Elmondott 
mindenfélé-
nek, csak 
ugy harso-
gott tőle az 
öltözők fo-
lyosója és az 
öklével is a 
hátamba vá-
gott. Ettől a 
naptól kezd-
ve nem men-
tem fel többé 
az öltözőkbe,, 
a színházból 
is el akar-
tam marad-
ni, de azután 
g o n d o l t a m , 

juszt Bem, miért diadalmaskodjék 6 fölöt-
tem. Azt a hátbavágást persze nem ad-
hattam vissza neki, nem azért, mert én 
bűffésleány vagyok és ő nagy művésznő, 
attól még kitéphetném akár a haját is, 
de ő mégis csak idős nő, idős nőt nem 
bántok — ezt különben meg is üzentem 
neki. 

— Mesélték, hogy a köztűnk lefolyt ve-
rekedés után nagy jelenet volt közte és 
Tibor ur között, én erről soha nem beszél-
tem Tibor úrral. Azt tudom, hogy azóta 
még többet volt velem együtt. Nem taga-
dom, ez hízelgett nekem. Bár tudtam előre, 

Odaáll t , rákönyökölt a pultra 
Pólya Iibo i rajza 
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bogy nincs és nem is lehet célja a dolog' 
nak. Tibor ur eleinte tett bizonyos szem' 
tden kísérleteket, sőt néhány napig hara-
gudott is, mikor azok nem vezettek ered' 
ményre. Mikor kibékült, arról kezdett be' 
szélni, hogy [szinipályára kell lépnem, 
bűn volna ezt elmulasztani, ő a maga ré' 
széről kötelességének tartja, hogy velem 
foglalkozzék. Megmondtam neki, hogy ezt 
tartsa kizártnak. Es még ma is ezt mon' 
dom, mert ezt az ideát még máig sem verte 
ki a fejéből. Azt, hogy színésznő legyek, 
már évekkel ezelőtt is mondta nekem és 
mondhatják még évek múlva is, inkább 
koplalok és éhezem, inkább elmegyek fát 
vágni, de szinésznő nem leszek, hogy ez 
miért van igy, azt magam sem tudom 
megmagyarázni. Mikor Tibor ur látta, 
hogy megmaradok 
elhatározásomnál, 
akármit is beszél, 
egy darabig nem 
forszírozta a színi-
pályát, hanem hir-
telen fordulattal 
házasságról kezdett 
beszélni. Erről kü-
lönben, tetszik tud-
ni, hiszen az egész 
szinház mulatott a 
dolgon. Eleinte én 
is, de később lát' 
tam, hogy ez nem 
vicc Tibor ur ré' 
széről, nap - nap 
után órákig beszélt 
erről, több ízben 
szavát adta, hogy 
belehal, ha nem 
leszek a felesége. 
Persze erről nem 
volt és ma sincs 
más szavam, mint' 
hogy őrültség. De 
most, hogy láttam, 
hogy a dolog az ő 
részéről ilyen ko-
moly, az én részem-
ről pedig teljesen céltalan, ezt őszintén meg is 
mondtam neki és igyekeztem minél keve-
sebbet együtt lenni vele, sőt szerettem volna 
egészen elkerülni társaságát, bár. őszintén 
megvallva, az rám nézve mégis csak na' 
gyon kellemes volt. Az ember fiatal, az em' 
ber szerelmes, én nem tagadom kérem szé-
pen. De szerelemből nem él meg az ember 
és gondolni kell a jövőre is. Itt a pék, 
akiről kegyed is beszélt, ha őt nem is sze' 
retem, viszont őróla abszolúte biztosan 
tudom, hogy ő nemcsak futólag szeret 
engem. Az ő szerelme tovább fog tar-
tani, mint Tibor ur érdeklődése, efelől 
biztos vagyok. Tibor ur négy hétig sze-
retne, az ötödiken megcsalna, mi hasznom 
lenne nekem ebből? 

Hanci nővére megjelent a büffé-pult 
mögött. Hanci felállt és bucsuzóul kezét 
nyújtotta. — Ezek után talán meg tet-
szik érteni, ha nem megyek feleségül Ti-
bor úrhoz. 

— És a pékhez? — kérdeztem. 
— Ő még nem kérte meg a kezemet — 

mondta Manci és sietve a büffé-pult 
mögé állt. 

III. 
Manci vallomása többé kevésbé őszinte 

volt. Tibor Jenövei szakítani akart, ezt 
meg is mondta Tibornak. De mikor a szí-
nész nem hagyott fel az ostrommal, az ő 
ellenállása is egyre gyengült, Végül ismét 
minden a régiben maradt, Tibor naponta 
órákat töltött társaságában. A heves ost-

rommal felhagyott, 
taktikát változta-
tott, lassú, türel-
mes udvarlással 
igyekezett célhoz 
érni. A pék, kiről 
Manci olyan józa-
nul nyilatkozott, 
Tibor Jenővel el-
lentétben napról-
napra több jelét 
adta Ián goló sze-
relmének. Manci 
gondosan vigyá-
zott arra, hogy a 
pék és a színész 
ne találkozzanak. 
A pék félhétig, Ti-
bor Jenő három-
negyed hét után, 
délután a biztos 
jövő megalapozá-
sa, esténként a bár 
könnyed, de veszé-
lyes flört, Manci 
akár évekig elnyúj-
totta volna az 
ilyen életet. 

De történt egy 
este, hogy a pék 

elment félhétkor, de hét előtt néhány perc-
cel visszatér a színházba. A büffét kes-
keny folyosó kötötte össze a dohányzóval. 
Ez a folyosó hétkor még sötét volt. 

(Vége következik) 

Grafikus művezetők estélye. A Budapesti 
grafikus művezetők egyesülete, március Itt én 
az Újságkiadók Otthonában fényesen sikerült 
estélyt rendezett. Biller Irén, Kondor Ibolya, 
Teleki Ilona, Hirschkovitz Aranka, Halmai 
Tibor, Bihari Sándor, László Andor, Babrik 
János és Tanzer Miksa léptek fel. A pompás 
műsort tánc követte, mely nagyszerű hangu-
latban reggelig tartott. 

». . . Valami semmiség miatt elkeidett szidni . . 

Pólya Tibor rajza 
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ELITE K É Z i n U H K A - K E b E N G Y E H A Z & T S Ä " : 
BIATIST KEI-ENGYK-KÏTLOÎfliKC KNSÉa i ïK 

Műselyem, gryapjufonál, e l ő n y o m d a , r a j z m ü t o r e m , l í o n f a m m o k , dupla 
ágyter i tők , h ímzet t mot ívumok olcsó á r b a I V 

A KURTIZÁN 
Szövegét irta : MIHÁLY ISTVÁN Zenéjét szerzette : PALLÓS TIVADAR 

/).Moderato 

ZneJc 

• ben e • geü là • zas 

•kog-tak jor-rS 
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3. zán. 

• te yigvtft, dm-ya. 

De egy napon hü, kis tükrébe nézve 
Arcán az első ráncot vet te észre 
A két szeme könnyekben elborult 
S zokogva a tükör elé lehullt 
F g y cseppnyi ránc, másnak tán fel se tűnne 
De mégis mintha minden tovatűnne 
Minden dus, forró csókos diadal. 
Bár szép volt még s győztesen fiatal 
Hercegnő volt sőt büszkébb is talán 
A kurtizán ! A kurtizán I 

Felöltözött, . . . legszebb volt tán ez 
Gyémántok égtek izzó drága tes tén 
Királynő volt a könnyű pe rc felett 
Még felrúgott egy siró hercege t . 
Az tán . . . hazament é s egy könnyet 
Könnyet mit már régóta elfelejtett 
Felsirt egy régi régi, halk imát 
És még az éjjel megöl te magá t 
Bús magánvos végső vad é jszakán 
A kurtizán I A kurtizán I 

estén 

ejtet t 
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A divatkiállitás fűző-
szenzációja 

Gerő mester, a szabadalmazott fűző és 
mégsem fűző népszerű kreálója most jött 
meg külföldi utjéról és a legszebb, leg-
remekebb, legpraktikusabb anyagokat hozta 
magával. A divatkiállitáson, amely a tavasz 
toalettszenzációit tárja a hölgyközönség elé, 
a legmegfelelőbb füzőszenzációkat állítja ki 
Gerő. 

Föltűnést fognak kelteni a sárga, lila, 
fekete brokátból készült, rózsaszínnel dí-
szített biedermayer-stilusu fűzők, virág-
girlanddal, gyöngygyei , tüllel csipké-
vel és tollal díszítve. Különös figyelmet 
érdemel egy fehér brokát menyasszonyi 
fűző mirtuszvirággal díszítve. Nagyon prak-
tikus újdonság a pass, amely egészen kis 
csipkefüző, hátul gummiöv összefoglalással. 
Emellett egyik legszebb darab lesz a kiállí-
táson egy lila brokátból készült, zseniliával 
díszített gyönyörű harisnyatartó. 

Csupa könnyű, szép holmi a Gerő-féle 
fehérnemű minden egyes darabja. Tökéletes 
kidolgozás, választékos izlés és nagyon sok 
uj ötlet jellemzi Gerő mester fehérnemű-
kreációit. Bőven látunk ingeket ráhorgolt 
csipkedisszel : ez tavasszal a legelterjedtebb 
és legáltalánosabb divat lesz. Sok szép 
selyem-fehérnemű van még Gerő kiállításán, 
csodás azsurozással. Elragadtatással fog be-
szélni mindenki a sangliai- ós crbp de chiné-
fehérnemüebről, amelyeket a kézműipar 
remekei díszítenek. 

Gerő mester boltjában már most kapha-
tók a legdivatosabb garnitúrák vagy akár 
egyes febérnemüdarabok is, ingek, nadrá-
gok, hálóingek, kombinék. Király-utcai üz-
lete olyan előkelő, jónevü üzlet, hogy meg-
érdemelné, ha a belváros szivében kapna 
méltó helyet. 

A z epegyógyszappan azért jobb más 
szappannál, mert a pattanások nedve fertőző, 
az epe pedig kénsavat tartalmaz, mely viszont 
fertőtlenitő hatású, tehát a vele való mosa-
kodás fertőtleníti a bőrt és igy ellensúlyozza 
a fertőző nedvek káros hatását. Kapható 
Schodek Antalnál, IV.. Váci-utca 12. félemelet. 

Miért fontos toilettcikk 
a harisnya? 

Ha már mindenki tudja, hogy a női ha-
risnya egyike azoknak a legfontosabb toi-
lettcikkeknek, amelyekben nemcsak ízlés-
nek, de egyéniségnek kell megnyilvánulni. 
Valóban a harisnya a párisi divatkodexek 
hatáséra olyan eleven alkatrésze lett a női 
exteriőrnek, hogy ma már szerves kap-
csolatban áll a ruha- és kalapstilusával is, 
és azokat tökéletessé hangolja össze. 

Hogy miért ilyen fontos toilettecikk a ha-
risnya, arra nem nehéz válaszolni. Meg-
adja erre a kérdésre a feleletet a mai idők 
divatóramlata, amely a női formákra nem-
csak súlyt helyez, de azok idealizálására 
valósággal kultuszt teremtett. A „láb" ma 
vezérszerepet játszik a női öltözködésnél 
és igy vezérszerep jut ebben a színjáték-
ban a női harisnyának is. 

Különben a divatot ebben a toilettcikk-
ben is a művésznők irányítják. A művész-
nők, akik „Horváth és Horváth" nál szerzik 
be ezirányu szükségleteiket. Ez a József-
körűt 26. szám alatti cég ma egyike a leg-
jobbaknak, minden áruja kitűnő minőségű. 
Emellett Horváth és Horváth a művész-
világnak árban is kedvezményt nyújt. Pél-
dául üzletében a „Színházi Élet" olvasói 
10°/o engedményben részesülnek. 

CT H lUCI 
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m o d e l l e d 
megérkeztek , 

divatházába, 
IV. Kossuth Lajos u. 9. 
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Onképezde 
Tréfa 1 felvonásban 

Irta : ifj. BÊKEFF1 ISTVÂN 
Játsszák az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban 

Cocek, a tanár ur . 
Piri, a rossz tanuló 
Sarolta, a stréber . 
Anna, az ismétlő . 
Jolán, a szemérmes 
Bözsi, a vihogó . . 
Juci, az uj lány . . 

Felvonás 
Szin. (Jobboldali emelvény. Ott ül a tanár 

székek. Piri állandóan sug, gom-
bostűzik, levelezik, cédulákat csempész min-
denkinek a hátára. Sarolta minden hangra 
szigorúan pisszeg hátra, egyébként rajongón 
merül el a tanár ur arcába és a viccein ful-
doklón nevet. Pápaszemet és szeplőket hord. 
Annus egy karpereces óra javításával van 
roppantul elfoglalva, ha a termen moraj fut 
végig, élénken érdeklődik, hogy mi történt. 
Jolán egy Fidibuszt olvas látható élvezettel. 
Bözsi bármi történik, állandóan vihog. Juci 
az előkelő idegen érdeklődésével figyeli a 
dolgokat, mint akinek mindehhez semmi 
köze nincs.) 

Cocek. Önképző körünk első ülését ezennel 
megnyitom. 

Sarolta. Éljen a tanár ur I 
Piri. Ha kijavítja a szekundámat. 
Annus. Ne dooja el használt szekundáját. 

Cocek tanár ur kijavítja ! 
Cocek. Vagy önök beszélnek vagy én. Terz 

^ b s s a non datur ! 
^m Sarolta. Ugy van I (Pisszeg.) 
H Cocek. Ugy van I — Szóval az első ülést 
Kzenne l megnyitom ! Pro primo, jöjjünk tisz-
Ptába azzal, hogy mi is az, amit önképző 
«körnek nevezünk ! önképző kör, mint a név-

bői kitűnik, oly kör, mely egy önt képez. 
Önök itt önképezve lesznek I Én, úgyis, mind 
az irodalom ibola szerénységü művelője és 
úgyis, mint a magyar nyelv és irodalom, 
magamra vállaltam az önképző kör vezetését 
Sic itor ad astra I 

Sarolta. Köszönjük szépen I 
Piri. Szépen köszönjük! 

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

TANSZAKOK : 1. Ötvösség. 2. Bórmúsesség. 3. Tax-
1 (pl. batik, csipke, lámpaemyő, baba). 4. Szőnyeg-
í gobelinszövés. 5. Porcellán- és üvegfestes. IL 

Könyvkötészet 7. Grafika. 8. Rajz és tervezés. 

Lengyel József 
Vaszary Piri 
Jankovich Magda 
Marosi Adél 
Faludi Sári 
Stróbl Böske 
Bányi Zorka 
Coceh. Másodszor is, pro szekundó. . . 
Piri. Tessék a szekundámat kijavítani 1 
Cocek. Tudnunk kell, hogy mit akarunk. 

Nincs szebb dolog, mint az akarat, mely 
előbb-utóbb, de diadalt arat. Annus, aki már 
harmadszor járja ezt az osztályt, meg tudja 
nekünk mondani, hogy mit akarunk. 

Annus (feláll, körülnéz, nem tudja miről 
van szó). 

Piri (&ug). Hogy mit akarunk ! Mit akarunk? 
Annus. Szénszünetet I 
Cocek (dühösen). Üljön le I Si tacnisszesz. 

filozófusz manu8ziszesz I Jolán, mondja meg, 
mit akarunk ! 

Jolán (lesüti a szemét és hallgat). 
Cocek. Hát nem tudja, hogy mit akar? 
Jolán. Én tudom, de nagyon szégyenleni 

magam. 
Piri. Tessék kijavítani a szekundámat I 
Cocek (sajnálkozón). Na, mondja meg nekik 

Sarolta I 
Sarolta (okosan.). Mi összejöttünk itten azon 

célból . . . azon nemes célból, hogy, hogy 
szüleink és szeretett tanáraink örömére . . . 
örömére . . . Tanár ur, a Piri mindig sug ! 

Cocek. Hát majd én megmondom. Azért 
jöttünk össze, hogy képezvén magunkat, 
quasi, hogy ugy mondjam, egy önképzést 
folytassunk itten 1 Ezen célt szem előtt tartván 
egy elnököt fogunk választani I A padonkénti 
általános, titkos választójog alapján I 

I „ M a r g i t siájviz, fogpaszta" | 

'Hunyadi János * 
te rmészetes keserűv íz 

az e g y e d d I magyar t e r m é k , 
melyet a TlUr minden résziben Ismernek és hastnáínak 

[ i s r e , ( j y ö n g y , V i s k a , " f * * * t o r r á s a : 
I i / V I í ' I / BUCHWALD GYULA. Korouaiierceg u. 3. (az udrartin) Yírosbái-u. 6. 
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Piri. A tanár ur egy destruktiv. 
Sarolta (sug). Aki rám szavaz, kap egy 

elefántradirt ! 
Piri. Pfuj ! 
Cocek. Mindenki irja (el egy cédulára, hogy 

kit akar elnöknek. 
Sarolta. A tanár urat I 
Cocek. Miután a választás egyhangúlag én-

rám esik, átveszem az elnöki széket a csengő-
vel. (Csenget.) Az ülést megnyitom. Megnyitóul 
saját költeményeim egyikét fogom felolvasni, 
úgyis, mint a magyar nyelv és irodalom ta-
nára és úgyis, mint az irodalom ibola sze-
rénységü müvelője . • . 

Sarolta (boldogan). Halljuk a tanár urt ! 
Anna (sóhajtva). Ma hallom harmadszor 
Piri. Neked jó, te mér hozzászoktál ! 
Cocek : a cime : A töltőtoll. 

Egyszer régen élt egy költő 
Zsebében volt egy öntöltő 
Egyszer csak a zsebébe nyúlt 
És az orra hoszura nyúlt. 
Elveszett az öntöltője 
Árnyék borult a költőre 
Társaságba menni nem mer 
Szegény, szegény költő ember. 
Mert elvárják egy költőtől 
Legyen nála öntöltőtoll ! 

Sarolta (átszellemülten). Tessék elolvasni 
még egyszer. (Mindenünnen tiltakozó felzú-
dulás.) 

Cocek. Na, ki tudná megmondani, mi ezen 
kis költeményből a tanulság ? 

Piri. Hogy vigyázni kell a töltőtollra. 
Cocek. Nem ! Na Sarolta I 
Sarolta. Ama költeményből azon tanulsá-

got vonhatjuk le, hogy . . . hogy a köliőket 
igen kell tisztelnünk és szeretnünk ! 

Cocek. Nem, nem I Ugy látom, senkisem 
tudott e kis költemény mélyére hatolni I 

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

„MONA LISA" 
Erzsébet-körút 20. Tel. 

N a s a j n á l j a a fáradtságot, keres»« 
fel a Renaissance-mozi mellett levő 
Léhnar u Q c i i r u h t i a t , (Nagy-

mező . U. 40) , ahol az összes 
szücSárukülönlegességeket leg-

szolidabb áron beszerezheti. 

Ezüsí evőkészletek 

O x / g e f i l l rndcr> 
Budapest. IV ker. Miueuni-k6ru! 11 

DR. PROPRER ÖDÖN 
VII., Rákóczl-ut 14. Telefon : József 129-8S. I 

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE 
Szépséghibák eltávolítása. Orrosi kozmetika. Bőr- I 
gyógyászat. Fénykezelések. Specifikus eljárások. I 

Jit előkelő világ cipészt: 

GU L Y Á S P Á L , f ő u r l c i p é s z Î 
ba lga k l r . harcagl szállító 

í V M K a p l o n y - i i t c a 3 . s z á m . 

Zimányi 
CVKBÁSZD 

Telefon : 92—01 
' r. Vilmos cède**** 

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

GYULAI PÁL-U. 14. (Rókus-kórház közelében) 
ÍZLÉSES MUNKA, GYORS KIELÉGÍTÉS, JU-
TÁNYOS ÁRAK. REGGEL 9-TŐL D. U. 6-3G. 

Kill miiül, lumperehe 
olcsó árban készit : 

K Ö T Ő D É 
Bpast, Népszlnház-u. 53 . 2 . udvar 

Magyar, ha Bécsbe érkezel, 
A gyomrod ellen vétkezel» 
Ha nem Lantosnál étkezel. 

z i n m ű v é s z n ő k kalapbevásárló szalonja2 
C » 3 n « i l k KalapKfllönleáe.iéáeK, külföldi modellek állandó kiállítása. — Belváros. 

, , r r a ( l £ l DeSH Ferene-u. 12. I. am. 1, Te le ion: 16-00. C^mlijdonatok : D'Ella itUcDcuuta. 
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! 
Cl 

Piri (nyújtja a kezét). Tanár ur. én már 
hatoltam ! 

Cocek. Na ! ? 
Piri (darálva). A költő elvesztvén töltőtol-

lát, az orra hosszura nyúlt és nem mert tár-
saságba menni 1 Ebből az a tanulság, hogy 
hosszú orral társaságba menni manapság nem 
tanácsos. 

Cocek. Nem ! Egyikük se tudja ! E kis 
költeményből az a tanulság, hogy korunk 
emberei nem a költemények szépségét tart-
ják szem előtt, hanem a töltőtollat tartják 
szem előtt vagyis quasi, hogy ugy mond-
jam. az anyagi jóllétet, i 

Piri. Töltőtollból fakad a jóllét. 
Cocek. Na, miután gyönyörködjünk e költe-

mény rejtett szépségében, Sarolta, mint az 
osztály legjobb tanulója és úgyis, mint az 
irodalom müvelője . . . 

Piri. Ibolaszerénységü . . . 
Cocek. Saját eredetű költeményét fogja ne-

künk elszavalni. 
Sarolta (pukkedli). Légy jó ! 

Akármit is mond a világ 
Csakis akkor jó a diák 
Ha szereti a szüleit 
S tisztán tartja a füleit ! 
Jól jegyezd meg : a lelkeden 
Akár milyen vihar átdult 
Szeressed a tanárodat 
S főleg a magyar tanár urt ! 
Figyeljen a padban ülő 
Csak akkor lesz jó tanülő I 
Jó legyél az óra alatt 

^ És ne játsszál a pad alatt. 
Szeressél minden tanár urt 
S pláne magyar tanaradat. 
Ki a tanért nem szereti 
Hamar jön a halál neki I 
Mert én mindig jó lány voltam 
Soha eddig meg nem holtam 1 

ASTORIA-DROGÉRIA 
Muzeum - Körút 2. 
(Régi Nemzeti Szinház) 

M E G ü Y I b T ! 

um FEHÉRNEMŰNEK 
1 SZÉKELY JENŐNÉL 

Bpest, IV, Kammermayer-u. 2, 

A R I S N Y A 
míadea 
•lpö-

»xlaben 
L U K A C S és P Â S Z T O R 
•etoyatl, IV., EHMm-yiu 11. 
(ítit Mfalyi-yaltlával suntte*) 

y e s z e k Jobb rake t teke t , 
f é n y k é p a x ő g é p a k c l , R A D Ó 
prizmás I M o S v a f t a l Egyetem-tér 5 

Olcsóbban, mint bárhol 
kaphatók 

Mintái Japonek 9 0 cm széles 5200.— korona 
Twiile Impreimo 100 cm azélea 5600.— korona 
K a b á t b é l é s e k n l a d a n á r b a n 

BASS és WEISZ 
női diTatáruházában, 

Balváros, IV.» Varas Pélné-u. 3 . 

Kézimunkát, 
M a o s w i r t h E m i l iparmű vész uj műtermében, 
Budapest, V, Szabadság-tér 7. I. emelet. Üzletház. 

gobelin festést, raj-
zolást, elönyomdaba-
rendezést készítessen: 

% e i y e m h a r i t n y à l r 
tzemfeiszedése Terézvárosi 
K i r á l y a , s o . h a r l s n y a j a v l t é i 

Palatínus 
"'"taSSS á s v á n y v í z 

Odlt , 
Járványoktél 

Megrendelhető: IRegJÓV. . 
III., Margitsziget. Tel.: 33-52. 

— — c g f f 

» L U X " p r o o é » » « 
0 kii. feniége József KShercef « kaauril (zállltAja 
BUDAPEST, IV., BIUZEUIW-KÖRUT ». SZÁM, 

Francia és angol illatszerek, kozme-
tikai különlegességek és az összes 
színház! kellékek eredeti beszerzési 
twrása. Teleiea : Jízseí 105-21. 

C i p ő h u l ö n l e g e s s é g e h K H S f i S 
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Letk 
En I 

ikemen az érzés étdult 
szeretem a tanár art I 

Cocek (tapsol). Na ! Ki vállalkozik bírálatot 
mondani e mély értelmű költeményről, mely 
tirai költészetünknek, quasi csillaga ? . . . Na. 
halljuk Pirit f 

Piri. E költemény... e költemény lirai köl-
tészetünknek, quasi csillaga I E költeményben 
arra int Sarolta, hogy a magyar tanár urt 
szeretnünk kell, amiben neki teljesen igaza 
van . . . Ezen költemény... ezen költemény 
gördülékenysége . . . Tanár ur kérem, óra előtt 
szórói-szóra tudtam. 

Cocek. Ez nem tartozik ide I Mindig másról 
beszél, mint . . . mint a Deákné kanavásza ! . . . 
Maga nem tudta megmondani, hogy mi a leg-
azembeszökőbb tulajdonsága Petőfinek, hét 
kapott egy négyest 1 . . . Na, megtudja most 
már mondani ? 

Piri. Petőfi legszembetűnőbb tulajdonsága... 
tulajdonsága . . . többek közt . . . (Hirtelen.) a 
centenárium ! 

Cocek. Lám. most se tudja. Üljön le ! 
Piri (szomorúan). Szeresd a magyar tanár 

urt? (Leül.) 
Cocek. Sarolta versét pedtg. annak magasz-

tos tartalma folytán jegyzőkönyvi dicséretben 
részesítem ! . . . Sarolta, kegyed jegyzőkönyvi-
leg megdicsért ! 

Sarolta. Oh, tanár ur ! 
Piri. Kint vagy a vizből ! 
Sarolta (kaján). Tanár ur kérem, a Pirinek 

nem tetszik a vers I 
Cocek. Azt tudom ! Pirinek csak az one-

atepp tetszik! 
Piri. Ohne stepp ka- schritt ! 
Cocek. Az erkölcstelen ifjak társasága ér-

dekli, akikkel a moziban láttam ! 

LACE 
(UJVARY-KABARÉ) 

VHl ,R*8tóczl-ut 43 . Teleten : Jfawf 12S-B1. 

U J M Ű S O R keretében fellépnek: NAGT ENDRE BM Antal Erzsi 
Haraszti Mid, 
Krajnik Mária, 
Lukács Sári, 
Ferenczy Károly, 

Salamon Béla, 
Sarkadi Aladár, 
Ityváry Ferenc, 
Virágh Jenő, 
Várnay Vilmos. 

Eiöadfts k « d e t « »V« órakor . 
Francia konyh«.—Cigányzene.—Vacsora 8 órától. 
Jegyelővétel : A Színházi Élet boltjában d. u. 5-ig 
<»5-7 iga pénztárnál Esti pénztárnyitás 8 órakor 

L Ó N Y A 1 N É 
nil üHpWlSütiBséjel 

IT, rítlSl-OTCI 6. 

HorooH és kötött Jumper, rnhakülöo-
leg ess égek hozott anyagból is 
VL, Or. Zichy Jenö-u. 39. I IA 

NAPONTA 

ÖTÓRAI TEA 
ELSŐRENDŰ SZALONZENÉVEL 

Conmim. FARMER 
VI., ANDRÄSS7-UT 01. SZ 
TELEFON 78—29. 

KbElI] 5 A R I 
Budapest, V., Lipót-kőről 17. 

Ktaill legmodernebb toalglf és negllssétfliöfcst 

A N T I K Ó R Á K _ 
és zsebórakOlSnlegességek SZÉKEL? BÉLA órá 
nál, VII., Wesselényi-utca I. (Károly-körut sarol 

GROfZ JÓZSEF 
• O d e r n cipész 

J ó z s e f , 
k ó r u l 

2 5 . 
(üzlet) 

9' i f£ 
ZONGORA ÉS P I A N I N Ó 

uj és használt; javítás és hango-
lás szakszerű j u t á n y o s árban: 

DEHMAL VM Rákóczi ot 19. szánt 
Telefon: József 121—04. 

A R A N Y S Z Ő K É V É 
változtatja haját a felülmúlhatatlan Hvvai jon 
fé le „Ono" GOLDEN HAIR WASH. Ára 500 
kor. Főraktár : Török József gyógyszertár R.-l 
Király-u. 12. és Róna drogéria, József körút 5( 

F E H E R O P T I K A ÉS F O T O 
B o n t , VIII, Muieuf f l .körút 2 (a rtíi MiOizcU íjlihíj te'kA 
FÉNYKÉPEZŐGÉP VÉTEL, CSSRE-ELADA] 

SCS i f m k a ^ l n Ü A H A A Francia selymek, szövei 
I f j a w S j a a P e Z S O grenamook.Kötött-szOi 
BUDAPEST, IV . , KORONAHERCEG 'UTCA 8 . SZÄM. áfllk (kÜSfifl GSZtálj). 
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Piri. Tanár ur kérem, olyan erkölcsösek 
voltak, hogy majd megütött a guta ! 

Cocek. De o lelki mélységek nem érdeklik ! 
Sarolta (ábrándosan). Pedig nincs jobb 

dolog, mint egy jó lelki mélység I 
Cocek. Na, gyerünk tovább! . . . Juci ugy 

ül ott, mint egy kacsa a (üben ! . . . (Zajos 
derültség.) 

Sarolta (majd megszakad). Nahát a tanár ur t 
Cocek (a sikertől felpiszkált kedélyességgel). 

Ugy ül mint egy sikkasztó Vácon I (Viharos 
derültség.) Nem tudja, hogy kell ülni? 

Juci. Tanár ur kérem, én csak egy hónapja 
iratkoztam be! 

Cocek. Üljön le! . . . Nézze meg, hogy ül 
a Sarolta I Ugy kell ülni 1 . . . Különben ma-
radjon csak állva ! . . . Mindjárt el fog sza-
valni nekünk egv költeményt ! 

Juci (feláll). 
Cocek. Nos? 
Juci (hallgat). 
Piri (sug). 
Sarolta (gúnyosan mosolyog). 
Cocek. No mi lesz? 
Juci ("hallgat). 
Cocek. Mit hallgat, mint egy egyetemi hall-

gató ? (Derültség.) 
Juci. Tanár ur kérem, én csak egy hónapja 

iratkoztam be. 
Cocek. Na, üljön le ! . . . Majd az Annus 

szaval nekünk valamit ! 
Annus. Tetemrehívás, irta . . . irta . . . . 

Tetemrehívás, irta Arany János . . . A rad-
ványi sötét erdőben halva találták . . . halva 
találták . . . 

Cocek. Tudtam, hogy itt elakad ! Tavaly is 
itt akadt el ! 

Annus. Sose jut eszembe a vezeték nevel 
Sarolta (könnyedén és fölényesen). Bérczy 

Benő ! 
Piri. Könnyű a könyvből ! 

SIKLÓS—H iAV ACS-fél* 

Iparművészeti iskola 
Badapes«, TI., 6 o tca 8. II. emelet ÍZ. ezAm. 

T A N F O L Y A M O K ; 
Rajz és tervezés. — Batik. — Szövés. — 
Könyvkötészet. — Lámpaernyők, csipke-
és himzés-technikák. — Kalapkészités. — 
Művirág-. — Montirozások. — Bőrmunkák. 

Vasagyak, rézágyah, gyermekàgyak, 
aodronyágybetétek, gyermekkocsik l e g o l c s ó b b a n 
beszerezhetők: K L E I N A D O L F gyárában. Vili., 
Madách-u . 34. Baross-utca mellett. Telefonszám î 
József96—69. Javítások és fényezés mérsékelt árban. 

ADLER site, 1 KMY-uta fii 
StOrke rdkAk. Blanka rókák . szórmekabAtok 

a legjutAnyosabb Árban 

/ zabâszatl. varró, k a l a p é s m « * * « 
külön-külön Iskola : Károly, kfirat 1«. »AM 
Kalapjavitást olcsón vállalok. Magántanulásra 
tankon y nyvem kapható. GEIGEB 

agantai 
BIEL 

TrotteurSk, toqueok , as tá lyl ka lapok 

Brachfeld kalapsxalonban, 
Budapest, IV., KlgyA-iitc« S. szám. 

• » Hajszálak végleges eltávolítást 
kenffcsceel. Képzett arcápoUt 
m i n d e n arctisztátianságnAL 

. K i f á c i s l kozmetikai üzlete, 
_ Budapes, VI. Hunyadi-tér » 

„Izabella" flépkötöde 
SMI<T - «tea SO. FolsfierASsar i t r t l . 

MEGÉRKEZTEK ! E l s í r . r d ü HülfÄldi fehér vAizoa-
c i p l l , t e aa l s z - , toraacip4iiU<Bleie*aé*eK, d u s -

l a ta ipu Kiváló mlnSséáA b l r szaadAlek . 
ScMfer cég, I I , Döbrente l - tár 4 - « . 

Telefon: 5—71. 
F1G7ELEM1 Házilag készüh elsőrendű barna és 
fekete bőrcipők, úgyszintén házi cipők, harisnytt-

nemüek napiárnál jóval olcsóbban. 

Lámpaernyőkészitö tanfolyam 
Krisztina - kőrút 10., 111/39. Délután. 

B ú t o r o k v"1 

U j l • Telje» lakberendezések 
Legolcsóbban vásárolhat állandó klfUIitása. 

a A k a mflasztalosnál, Andrássy-ut 80. 
i » B n i Csengery-utca sarok. 

Címre ügyeljen. Fióküzlet nincs. KASZAS TIVADAR 
Erzsébet körút 5. szám. 

Legfinomabb saját készit-
menyü cipók raktára 

Mérték szerinti rendetesek 

Budapesti Wintapfnce Bt. 
(Badapeat-Kóbánya. Telefon.) Jóe»f 122-10.) 

Kiviifi minisig , , , — „ , „ L L . r | | 

m i n d e n ü t t k a p h a t ó k ! 

H A ß S t N Y Ä minden clpőszinben 
HORVÁTH ÊS HORVÁTH 

VIII, Jizset-körut 26 

C S E R H Y E G I H ' í D 1 U A T T E R P I E 
Budapest, 
Dorottya -utca 
e /a . sz. Lift. 
Telefon: 4-32 
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Annus. Emlékeztem ré, hogy valami ilyen 
magyarosított neve van . . . Halva találták 
Bérezi . . . Benőt I • . . Bárczi Benőt I 

Cocek. Mi az, most tanulja a nevét ? 
Annus . . . halva találták I . . . Tanár ur 

kérem vannak egyes részletek, amiket nem 
egész jól tudok I 

Cocek. Üljön le I Ha jövőre se fogja tudni, 
akkor kizárom az önképzőkörből I . . . Akkor 
nztán ugy önképzi magát, ahogy akarja I . . . 
Sarolta, mondjon bírálatot erről a szavalatról... 

Sarolta. Igenis 1 
Jolán (nyújtja a kezét). 
Cocek. Mit akar Jolán ? 
Jolán (lesüti a szemét és szemérmesen him-

bálja magát). 
Cocek. Majd az óra végén ! Üljön le 1 . . . 

Halljuk 1 
Sarolta (nagyot nyel). Arany Jánosra mond' 

hatjuk, hogy a magyer költőknek egyike I 
Balladáinak egyike szebb, mint a másika ! 
A „Tetemrehivás"-ról büszkén mondhatjuk, 
hogy szintén Arany Jánosnak egyike I Mon-
datainak gördülékenysége . . . 

Piri. A gördülékenységet én is mondtam I 
Tessék a szekundét kijavítani ! 

Sarolta. Egyik leggördülékenyebb költőnk 
Arany János, akinek versével most szemben 
állunk ! Elmondhatjuk, hogy valóban kár eme 
költemény azon soraiért, amelyek az előadó 
által ki lettek hagyva ! . . . Miután igy nem 
alkothattunk teljes képet Arany Jánosról, ki 
hazánknak igen hires költője . . . e tejjel és 
mézzel folyó Kánaánnak . . . . De az elmon-
dott sorokból is láthattuk azt, hogy — mi-
ként a tanár ur mondott — Arany János 
olyan mint egy üstökös ! 

Cocek. Ugy van I Saroltét bírálatáért külön 
jegyzőkönyvi dicséretben részesítem ! 

Sarolta. Oh tanár ur ! 
Piri. Tanár ur kérem. Petőfi legszembe-

tűnőbb tulajdonsága, hogy hasonlít az 
Aranyra I . . . Tessék kijavítani a szekundét ! 

Cocek. Üljön le I 
Piri. Hat nem ? . . . Tetszett látni a Petőfi-

filmet ? 
Cocek. Nem hallotta, hogy üljön le ! Akkor 

beszéljen, ha kérdezem I 
Piri. Hét tessék kérdezni. 
Cocek. Csönd legyen ! . . . Bözsi fog nekünk 

szavalni valamit. 

c Fővárosi M é r c l u « 3 1 - n 
' J t K u S * ( K O M b a t o n ) 

Városliget 
Telefon 55-55 m e g n y i t o - e l o a d a i 

EMKE PINCE 
É T T E R E I D 

(DŰVÉSZESTÉfayEK 
EZT m 

Harsányi Margit 
Népszlnház-u. 19.112. 

Fehérnemű különle-
gességek. : Modern 
francia haskötők és 
f ű z ö k . 

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

A Z UJSÁG ' O t 
Tele fonszámok : József T6-26, Józse f 13-35 

FRANCIA ES ANGOL 
SZÉPIRODALMI MŰVEK 

Feltűnő olcsó áron kaphatók 
Collection d'auteurs français: 

Conte* et nouvelle» par Balzac, A. France, 
Le maître etc. 

Maupa - i an t . Première neige. 
L«<ende> et conte i pou r r i r e . 
Molière. Le Misanthrope. 
M u o e t . Mimi Pinson. 
S t endha l . Waterloo. 

Collection of English authors: 
Tale» a n d fanta>ie> by Collins, Kipling etc. 
Wilde . The Happy Prince. 
S tor ie i in l ight a n d «hadow by Chesterton 

Dickens etc. 
Swi f t . Gulliver's Voyage to LilHput. 
DicHen«. Christmas Carol. 
London, when God laughs. 

Kapható a S Z I N H Á Z I É L E T könyvesboltjában, 
VII, Ei-zsébet-körut 29. 

T a v a s z i ú j d o n s á g o k megérkeztek! 
K o s z t ü m ö k , k ö p ö n y e g és r u h á k b a n 

E H R E N F E S T I R M A cégnél, 
Budapest , IV. t e r . . Pspnflyelde ntca 8. Bz I. em. 

rilliánsokaí,gyöngyöket, régiségeket CZÉHELY EMIL iKs^róss, 
m i n d e n i k n é l t l i - à g à b b a n t « m J Ëirâly-a. SL ílfi l HHplMUMi ü t l t t t ffSSKÍ 
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Bözsi (vihog). Én nem tudok, tanár ur ! 
Cocek. Miért nem tud ? És ha nem tud, 

akkor miért nem ad önálló szavaló estet a 
Zeneakadémián ? 

Bözsi. Én nem tudok ! Nekem muszáj 
nevetnem ! 

Cocek. Hét ne nevessen ! Mi van itt ne-
vetni való I ? 

Bözsi. A vers ! Olyan vicces ! . . . 
Piri. Akkor halljuk ! 
Cocek. Piri ne kiabáljon ! Mi lenne itt. ha 

mindenki el kezdene kiabálni. 
Piri. Sarolta külön jegyzőkönyvi dicsérelet 

kapna ! 
Sarolta. Tanár ur kérem, mindig heccel ! 
Jolán (a kezét nyújtja). 
Cocek. Mi az Jolán, mit akar már megint ? 
Jolán (szemérmesen). Nem már megint . . . 

Még mindig ! 
Cocek. Majd előbb szavalni fog nekünk I 

Előbb halljuk a Bözsitől azt a viccest. 
.. Bözsi (vihog). Én nem tudom szavalni 1 
Öíödik László, irta Arany János I . . . Hihihi, 
én tudom . . . Sürü sötét az é j . . . hihi én 
nem tudom szavalni ! . . . 

Cocek. Mi van ezen nevetni való.? És mi-
lyen rémes hangon nevet ! Olyan hangon ne-
vet, mind egy fakutya ! 

Piri. Lelőtte a poént ! 
Bözsi (roppanttul mulat). Azt mondja, hihi, 

hogy sürü, sötét az éj . . . Hihi . . . Én nem 
tudom ezt szavalni . . . Hihi . . . és hogy : 
Dühöng a déli szél I . . . Hihihi . . . Miért 
dühöng ? 

Piri. Nem tudja, hogy hova fújjon I 
Cocek, Üljön le ! Vagy vihog vagy szaval ! . . . 

Na majd Jolán szaval egyet nekünk I . . . 
Jolán. Tanár ur kérem előbb talán . . . 

•(Lesüti a szemét.) 
Cocek. Csak gyerünk . . . 
Jolán. Ugy szégyellem magam ! . . . Ha 

megcsókolsz . . . irta Hajnal Piroska . . . Ha 
megcsókolsz ugy érzem, hogy (Elhallgat, fe-

l ü t i a szemét.) 
Cocek. Na ? Ugy érzem, hogy . . . Hogy 

•érzi ? 
Jolán. U g y . . . ugy szégyellem magam I . . . 

íHa megcsókolsz, ugy érzem, hogy elhagy . . . 
Cocek. Gyerünk, gyerünk I 
Jolán Ugy érzem, hogy elhagy minden 

erőm 1 Remegek, miként kicsinyke harang-
virág a déli verőn t Tanár ur kérem ! ? 

Cocek. Elmehet ! 
Jolán (villámgyorsan el). 
Cocek. Ki nem szavalt m é g ? (Csönd.) 
Sarolta. A Piri még nem szavalt. 

K A N N M A L V I N 
ny. operaénekesnő 

áll. en?, m a g á n é n e k i s k o l á j a 
Budapest , V I , F e l s ő e r d ő s o r 19 /b . 

flz Újságírók és Színészek IV. előadóestje 
ÏIIMÎIM lia, április 2-án esti lélbatkor a leneafcadémla 
nagyterméén. — Jtfytt a .Sunhiil Élet" boltjában. 

Révay-u. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14-22 
„A kaméliáe tyúk- éa „Wien-Berlin* 

Kati 6 Itelnbaráttal a Hsienpekbtn. Kezdete 7¥i órakor 
hímzések, kèse es 
előhúzott gobelinek 
nagy választékban : 

M é h é s z E r z s ! iprmüvész műte rmében , Budapest , 
V„ Szabadság- té r 7. szám, I. emele t . Ü z l e t h é r 

fl mÜPészEtct fíedueló fídzBnsÉg 
fognruosa PR0^»?ftÄOOR 

~ ' E p é s t , VII, Erisébet-kürnt 29. H. IS. 

£€a cipőt v á s á r v f ^ , 
fletn Afednvd, 

*tiég Horváti. - harfict 
Jb 4ve££ r t í Vetőituid . 

Maete r l l nck -nek 
az élő nagy be lga miszt ikusnak m é g magyar 

nyelven m e g n e m je l en t é r d e k e s kötete : 

A z é le tnek hét fős k e r t i e 
Kapható a SZÍNHÁZI ÉLET könyvesbol t jában , 

VII., Erzsébet -körut 29 . 

H a j s z á l a d a t 
hölgyek arcáról, karjáról végleg 
Sarolta, VI., Andrássy-ut 38. I. . M i r a c l e * hajeftavolitószer 
»zétkiildése utasítással. S z é p s é g á p o l ó a. Siemölcairtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Pegykezelések. Kérjen prospektust. 

kürtje fe'.elóssc-ggel Pollik 
ajeltávo 

O 
S i 

G L O R I A K Ê Z l M U N K A H â Z 
men' 
terít 

tyasszonyi kelengyék, függönyök éa ágy-
ók e lőnyös feltételek mellett. 

Budapest, ¥111, Barosi-o. 88 
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Cocek. Ne, halljuk. 
Piri. De ki tetszik javítani ? . . . Petőfi 

iegszembeszökőbb tulajdonsága a szavalás a 
muzeum lépcsőjén 1 . . . Ha meg tetszik 
engedni, egy saját költésü verset fogok el-
mondani I . . . 

Sarolta (gúnyosan mosolyog a tanár felé). 
Halljuk I 

Piri (pózba vágja magát). Rövid mese a 
királyról és a hercegnőről : 

Volt egyszer egy király, ugy hivták. hogy 
[Ernő, 

Érte lángolt minden urleány és delnő. 
Volt egy hercegnő is, szobra volt a bájnak, 
Ezért elnevezték őtet olevájnak I 
A király, ha látta, füleit hegyezte 
S lángoló szerelmét fülével legyezte. 
És ugy fájt a szive, hogy majd kettérepedt, 
A nagy szerelembe direkt belérekedt. 
Azt mondják, hogy ennek köszönhető főleg, 
Hogy Oleváj hercegnő egy bukott her-

[cegnő lett ! 
(Pukkedli.) 

Sarolta (felháborodva fogja be a füleit). 
Nahát I 

Cocek (szigorúan). Pirit ezen szeméremsértő 
költeményéért jegyzőkönyvileg megrovom és 
egyórai bezárással sújtom. 

Piri. És nem tetszik kijavítani se ! V . . . 
Petőfi legszembetűnőbb tulajdonsága . . . 

Cocek. Csönd I Leülni ! Ezennel az ülést 
úgyis, mint az önképzőkör elnöke és úgyis, 
mint elnöke az önképzőkörnek, berekesztem ! 
(Saroltának barátságosan bucsut int.) 

Sarolta (repesve az örömtől). Éljen a 
íanár ur I 

Cocek (el). 
Piri (amint Cocek kilépett, Saroltára veti 

magát, leszorítja a székbe). Éljen a tanár ur ? 
Sarolta (rémülten és ingadozón.) Hát ne 

éljen ? 
Piri. Hát éljen? (Püföli). Nesze! Nesze 

éljen 1 Nesze, szeresd a tanár urt I Nesze ! 
Sarolta (visit). Eressz el I Föladlak I Hol-

nap föladlak ! Nem hagysz ? 
Piri (fáradhatatlanul püföli. A többiek fél-

körben mögéjük állnak és élveznek. Piri veri 
a taktust « s a többiek kórusban ordítják). 

Mind. 
Akármilyen agyalágyult. 
Te csak szeresd a tanár urt I 

(Függöny.) 

X 1 I egészségügyi cikkek, hllUHtnll-
| \ l ( I I Uli IlUii has- és csípőszorítók 
1 1 V y 1 l e g t ö k é l e t e s e b b g y á r t á s a . 

M e l l t a r t ó k és g u m m i h a r i s n y á k 
„ H y « f ' a " , F r i e b e r t F e r e n c é s T á r s a 

BUDAPEST, IV., Eskü-ut 6. szám. 

FOGÁSZAT I FOGÁSZAT I 
A k a r S n j ó l r A g n l I 

Ha rosszak a fogai, ha foghiányban szenved. 
ugy forduljon a leg- R A R N A I speciálista fo-
nagyobb bizalommal U « l l » I l I I I . g á s z 2 6 é v ó t a 
fennálló jóhlrnevtt fogászati műterméhez, Buda-
pest. VII., Erzsébet-korut 34. földsz., ahol telje« 
é s e g é s z fogsorok, aranykoronák, aranyhidak, 
aranyat pótló fémből ls teljesen szájpadlás nél-
küli, ki nem vehetők, a legmérsékeltebb árban. 
3 évi Írásbeli jótállás mellett. 24 órán belOl e l -
készíttetnek. — Fog- é s gyökérhuzás é s f o g -

tömések fájdalommentesen eszközöltetnek. 
V i d é k i e k s o r o n k l v U I f o g a d t a t n a k ! 

Selyemharisnyék szemfelszedése, jumper 
ruhakötés, harisnya- BARISNVAJAVITÍ 

fejelesek. Ti miim-a. 18. (Miartn 

készitést, batikolást, nyakkendőkészitést 
tanít és vállal : I N C ? E A R A N K A 

TI. Hegedűs sánder-w. 15. III. » . 

INGYEN NÓI KALAP 
győződjék meg ú jdonsága im olcsósifirM 1 
Selyem, kombiná l t O A E A a X | 
é. s<a)maHalapoh 4 9 3 U H > l O I 

R E I C H F D ; C l nö> kalap divatterme I Q 
E S i l IV., Vámház-körut 1 W ' 

Jutányosán alakítunk minden divatformára. 

VIKTORIA : NETTER 
lakAstakar l tás i vá l la la t 
Bpest, VI, V6rösmarty-u 41. Telefon : 64—32. 

HangszereK és 
gramofonoK 
karácsonyi engedményes árban 
H A N G S Z E R O T T H O N 

F E K E T E M I H Á L Y 
' Budapest , József « körút 9 . 

I tüzö- és fehér-
I nemil-szalonja 

VI., Felsőerdósor-u. 26. (Söffiatl llieHítt) 

Iszer és Társai Bankháza. 
Budapest, IX. Lówyal-utc» a . (Kultur-Palota) 

TSzsdei megbízások, értékpapírok vétele 
és eladása a legelőnyösebb felté-
telek mellett. Telefon : 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
C i k k e k l e ® o b b ^"»ór iás i forrása, szállodai LÁSZLÓ KÁLMÁN Cégnél és vendéglői edények nagy választékban Budapest,Király-u.7fí.KiráIySzlnházzalszembep 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

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

Ca. Gy.. Balassagyarmat. 1. Bécs, Sascha-
film. 2. New-York. — E. Gyula. 1. Átadjuk az 
Írónak. 2. Köszönjük szives figyelmét, de mi 
ilyesmivel el vagyunk látva. — Műkedvelő. 
Hajtani a darabot — kifejezést a színielőadás 
siettetésére értik a színészek. Van rá eset, 
hogy technikai okokból késés áll be az 
előadás menetele alatt, időnyereség miatt 
ilyenkor a siettetéssel akarnak a színészek 
előnyhöz jutni. — D. W. G. Rökk Szilárd-
utca 12. I. em. — Sch. G. Tessék Rózsahegyi 
Kálmán iskolájához fordulni, ott készséggel 
meghallgatják kérését. — Németország. 1. A 
Színházi Elet kiadójában megrendelhető. 2. 
Berlin, Lutherstrasse 21. — B. Mici. 1. A leg-
többje külföldön arat babért. 2. Férjhezment, 
már tavaly óta lelépett a művészpályáról. — 
V. B., Vásárhely. Igen, benne van. Kiadó-
hivatalunkban kapható. — Horkay Feri. Ne 
haragudjék, de olyan régen történt, hogy 
már nem emlékezhetünk az ügyre- Mindig 
szívesen állunk rendelkezésükre. A jelzett 
darab előadásához szükséges a szerzői bele' 
jgyezés. A példányt könyvalakban is meg-
vehetik. 4—500 korona lehet az ára. — H. S -S. 
1. A művésznő 1889 május 31-én született, 
Kisszebenben. 2. 1893-ban született. 3. 42 éves. 
4. 24 éves. 5. Bizony, ebben a korban kissé 
bajos volna ezt a pályát választani élethiva-
tásul, de azért valamely filmvállalatnál talán 
meg lehet próbálni. — R. Gy., Szikszó. 
Cime : Wilmersdorf, Duisburgerstrasse 6. — 
Chaplin-rajongó.j Cseplin-nek ejtik. — N. 
Iván. Biller Irén 1. 1897 január 27-én szü-
letett. 1915 junius havában lépett a szini-
pályára. 2. Igen. 3. Continental-szálló. — 
Poéta. 1. 26 éves. 2. Elvált a férjétől. 3. Nem 
rokonok, az előbbi atyja esztergomi egyházi 
karnagy. 4. 8 év óta. — P. Sándor. Az első 
két kérdésre jövő héten válaszolunk. 3. 
Igen. 4. Csak jövőre fog megjelenni. — 

Elsie T. A Színházi Élet ben meg fogunk 
róla emlékezni. — Conrad Veidt Meg fogjuk 
írni a Színházi Elet filmrovatában, méltóz-
tassék figyelemmel kísérni. — F. Rózsa, 
Miskolc. 1. Lehet jelentkezni, de azt fogják 
mondani, heg/ jövőre is csak elsőéves legyen. 
2. Bécs. Sascha-film. 3. Nincs kizárva ; ha 
házajön, megírjuk a Színházi Élet- ben. — 
B. N. Józsefné. Tessék valamely operett-
színház titkáránál jelentkezni, ott a karmes-
terek meghallgatják és szívesen mondanak 
véleményt a kislánya hangjáról és a további 
miheztartásról. — Rajzoló. Igen ügyes, fei 
is használtuk volna, sajnos, azonban későn 
érkezett. — Fiatal kezdő. Majd estére, Szuper 
ur! — kifejezés régi keletű. Szuper Károly 
színigazgató volt a vidéken, nála történt meg 
egy próbán, hogy valamely színésze csak 
markírozva mondta és játszotta a szerepét. 
Az igazgató azonban nem tűrte ezt és azl 
kívánta, hogy teljes felkészültséggel próbáljon. 
Az ill ető színész erre azt mondta : „Majd 
estére. Szuper ur I" Este aztán a színész 
belesült. A?óta szállóige leit e kifejezés a 
magyar színészvilágban. 

Aranyszike lesz£Ehner-fé le EAU RADIEUSE 
használja 300.— K), barna vagy fekete hajat nyer az 
Eisner-féle dió-kivonattól. (300 K). E«ner-drotfér>a, 
föh. kam, száll.. B u d a n c l »I An r í . « y - a t 37. 

Kàlazdy Nővérek 
Budapest, IV. kerület, Apponyl-tér 1. szám. 

m lu 
ia du 

M i e l ő t t h a r i s n y á t v e s z , 
tekintse meg ár-, szin- és minőségben Jt'XUa 
harinnyaaxalonját, Belváros, Deák Fcrenc-utca 12 . 

= I. emelet 1. Telefon: 1 6 - 0 0 . = 

Mm ft G A M szájpadlás nélnl.1 csakis clsft-
« ^ ^ rangú kivite ben, a múfogak 

tökéletes rágás < irásbeliíeg 
garantálva 

Hiteiképes egyének részlet-
fizetési kedvezményben 

F A N T L I S T V Ä N 
többszörösen kitüntetett m , 
vizsg. fogász hírneves fogá-

szati rendelője 

VI I . , Thökö y-ut 4 . 

TELEFON J. 51-69 

Kéretik 
a pontos címre 

figyelni 

MERGL JANKA HÛI KAbAFSZAbONM 
BPEST. PLA.RISTA-U. 12. '/» EH. I . 

F ehérnemii, kelengye, vátzon. aiztalnemü SÏ" 
S S L FENDRICH IMRE 

M í í v i r á r f ÓC i l i c v t n l i T Ó T H S Á N D O R é s F I A I (ezelőtt Jünker Henrik) 
U U V I l d g B S ( I I S * ( U l i B u d a p e s t , VI., K i r á l y - u t c a 54. ( T e l e f o n : 1 1 9 — 0 9 . ) 
H taraszi virág- és kalopdiszkülönlegességek. Menyasszonyi koszorúk é s fátyolok. Ezüst lakodalmi 
ajándékok. Hozott kelmékből virágot és nihadiszt készít, használt virágot és tollat fest, frissít é s átalakít. 



SZÍNHÁZI É L E T 

Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. április 7. 

A Színházi Élet 11 -ik számában közölt rejt-
vény helyes megfejtése : „Anita Berber". 

Helyesen fejtették meg 7220-an. 
Az első dijat Löw Kálmán (Enerjes), a 

második dijat Beregi Anna (Budapest, íVap 
hegyi-u. 15.), a harmadik dijat Kelemen Bé,r> 
(Miskolc), a negyedik dijat Weisz MarL 
(Budapest, Erzsébet-körut 32.) nyerték meg 

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

A megfejtést lapunk 1923. évi 15-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Péchy Erzsi autogrammos arc-
képe. 

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

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz 

csokoládé. 

Mi a boldogság mostanában 7 
3ől menfiMiií a Hungáriában. 

VII-, Dohány-utca 4 4 . 

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

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

dition Rudolf Mosse, Budapest és fiókjai. 

Egy s zó ára 
20 korona, vastagabb 

betűvel 40 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-kört 29 

Lökés nem gond I Művészek-
nek, művésznőknek éveslakáso-
*a t bútorozott szobákat nagy ár-
engedménnyel soronkivül ad a 
„Register" országos lakásküzve-
títő külön osztálya, Szövetség-
utca tizenkettő. 

N e m é n y i legjobb családok 
-összeköttetése révén kitűnő par-
tieket ajánl . Honorárium utólagos. 
Nefelejts-utca tizenhárom. 

Ka lap t an fo lyam T a u s z k y n é 
szalonjában, S t räuss le r M á r t o n 
modellspeciálista v e z e t é s é v e l , 
Vilmos' császár-ut 16, II. em. 54. 
Modellszerű alakítás és festés 
minden színre. 

KottanélkOH zongoratanitás 
Budapest legelső speciális natu-
ralista tanárnőjétől. Művésznő fo-
gad 4—7-ig, Izabella-utca 38. 

Sez lonok takaróval tizenhat-
é-ezerötszáztól, matracok, sznlon-
gamiturák legolcsóbban. VIII., 
Horánszky-utca 7. Kárpitosmü-
helyben. 

ManÉnnyomozi}. T h u r ó c z ; 
detektivioíelüsyelő biixi 

B»*» természetű ügyekben JÍJKV. 
stioj, meeSgyel. informál. Ré-
k6«í -u t 57/b. Főlépcsőház. Tele-
for. I József 52—73. 

Női Kalapokat , művirág és tóll-
diszeket ízlésesen készítek és ta-
nítok, Hórvátné, II., Margit-u. 7. 

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

Hálószobák , ebédlők, teljes 
lakberendezések legolcsóbban a 
készítőnél : Bodon, Péterffy Sán-
dor-utca 42. Garai-térnél. 

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

Tfirsesójjbell úriasszony leg-
diszkrétebben közveti; hazassá-

Soker. Doktorné, Rákóczi-ut 04., 
. 20. Telefon : József 73 - 9 3 . 
Pap lan ja csak akkor lesz szép, 

jó és olcsó, ha Dorschovitz pap-
lankészitőnél vásárolta. Garay-
utca 43. szám. 

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

Arar.yat, ezüstöt, brilliánsofcít 
!e(.Urápábban Tesz SCHWARTZ. 
iiu<i»uir\-körut 21. szám. 

Pap lan t sokan hirdetnek, nlesóa 
csak Szalui a paplankirálynál vá-
sárolhat, Kertész-utca 35. 

Szabás , varrást tökéletesen el-
sajátíthatja Kállai, a Technológiai 
Iparmuzeum v. szakoktatója cü 
vatszalonjában, Károly-körut 12. 
Ugyanott a legkényesebb igé-
nyeknek megfelelő ruhák, köpe-
nyek és kosztümök készülnek. 

Gyors l rős i , géçirâsi szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában, Muzeum-körut 23—25, 
Telefon : József 1 0 4 - 0 7 . 

Házassácjközvetl tési ügyekben 
méltóztassék bizalommal Faragó-
irodához fordulni. Népszinház-
utca tizenhat. 

V a r r ó g é p e k e t magas áron ve-
szünk, jutányoson árusítunk. Ja-
vítóműhely, Bachrah, Wesselényi-
utca 56. 

Bangó- tan in téze t , Budapest,VÎ, 
Andrássy-ut 20. Felvételi, Javít«, 
összevont, magánvizsgákra. érotí 
ségire legjobban készít elő vidés 
kieket is. Jegyzetek. 

F é r j h e z m e n e n t i ó k , nősülen-
dők bizalommr.t forduljanak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságkös-
vetítő irodájáhor, Rákóczi-ut 57/b 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

Ha j f e s t é s Hennával párisi mó -
dén, hajmunkák legszebben Grür.-
feldnél. Belváros. Hajő-utca 3-

Szép e g y e d ü l c s a k „ ü r P ' - c r é n i , p ú d e r , e m a i l - b o r o g a t ó v i z h a s z n á l a t á t ó l l e s z . — Baj i iá l r t 
v é g l e g e s e l t ávo l í t á sa v i l lannyal . Szeplő, szemölcs siÉpséoápolás ÉS arcraassaa®, Jalínyis Mrlílím. 
GÂOG k o z m e t i k a i i n t é z e t , IV., k e r . , Muzeum-körut 13. sz. alatt. 

A D M I R A L A belváros 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 * . 
tents Lajis-itca melleit. (Maoyar-tt. 5.) Telelőn: 138-78. 

Thália raűintézet r.-t. Felelős ig-azgató : Deutsch Géza. Budapest, V., Csáky-utca 12—14 






