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S H A W 
— Fanny első darabja — 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ 

A bohóc ruháját és álorcáját ag-
gatta magára Jean Baptiste Poquelin, 
aki a magaválasztotta „Molière" 
irói és színészi álnéven vonult be a 
halhatatlanságba. Az övénél több el-
tökéléssel ugyanazt cselekszi G. B. 
Shaw is, aki az egyik darabjához 
irott előszóba nyíltan megmondja, 
hogy keresi a telt házat, a zsúfolt 
nézőtért, izgalmat, szenzációt, reklá-
mot és csinadratta-bum-bumot. Azt 
akarja, hogy hallgassák meg minden-
áron. Az ő célja csak ez. Ha pedig 
már egyszer meghallgatták, az ő 
gondja lesz az, hogy igazán meg-
hallgatásra is érdemes dolgokat súg-
jon az elébe táruló fülekbe. Shaw, 
aki a mai összes vígjátékírók között 
legkülönb és legigazibb utóda Moli-
èrenek, nem olyan elsődleges szín-
házi ember, mint volt halhatatlan 
elődje, aki az apai kárpitosmühely-
ből sihederkorában szökik a kóbor-
szinészek közé. Shaw az Íróasztal 
mellől jön, harmincötéves korában, 
a háta mögött sok esztendei nehéz 
tanu'mányok, hosszú esztétikusi, kri-
tikusi és filozófusi mult, négy-öt kö-
tet szinte dilettáns, mind gyenge re-
gény, amit ő azóta megtagadott, újra-
nyomásukat megtiltotta. Shaw meg-

akarta tanulni a színpadot és meg is 
tanulta, aminthogy ő az ő zsenijével 
megtanult volna mindent, amit akart. 
De a legnehezebbet választotta, azt, 
amit megtanulni nem is lehet, amire 
születni kellett, ő mégis megtanulta. 
Nehezen, kinnal, bukdácsolások közt. 
Első, ma már egyetlen szinház mű-
során sem szereplő darabjai nem 
darabok, hanem értekezések. A rész-
vétlenség és a süketség, amivel elő-
ször találkozott felbőszitette, egyúttal 
termékeny haragra is gerjesztette. 
Előbb meggyülölte, azután megverte 
konok ellenségeit a tartalömnélküli, 
csak a színpadi formákkal és klisék-
kel ügyeskedő divatirókat. Legyűrte 
őKet, még pedig ugy, hogy kezükkel 
egyszerűen kiragadta a formát és nem 
bánta ő lett légyen ez, akár Dumas-
nak, vagy az angol Dumas utánzók-
nak, élükön a nálunk is megtapsolt 
Pinero urnák szalondráma felvonás-
vége, bohózati összeütközés vagy 
Grand-Guignolos klisé. Megtanulta 
egész szótárát annak a tolvajnyelv-
nek, amelyen át egyedül lehet érint-
kezni a közönséggel, Molière sza-
kácsnéjával és Shaw Myladyjével. 
És ezen a szótáron át aztán el-
mondta a saját mondanivalóját ra-
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vaszul, sunyin, a sikerre éhes iró és 
a hívőkre vágyó próféta kettős mo-
hóságával, semmilyen eszköztől, a 
legszemélyesebb reklámtól, szinház-
ügynöki fogástól sem riadva vissza. 
Szabad volt neki. Szabad azért, mert 
költői, irói és filozófiai mondanivalója 
az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb 
szellemi élménye volt és szabad volt 
neki főként azért, mert sikerült. És a 
színpadon — shakespearei örök hit-
vallás — csak a siker igazol. Mert 
hiába lett volna Shaw az az iró és 
az a filozófus, aki, ha árva és ter-
méketlen formátlanság közt bukdá-
csolva nem kapott volna közönséget 
és nem érte volna el azt, amit min-
den irónak el kell érnie, azt, hogy 
közölni tudja magát, azt, hogy meg-
értsék, Enélkül a leggondolatdusabb 
munka is pincébe szorult makogás, 
egy a fürdőszobában elmondott mo-
nológ. De Shaw legyűrte a formákat, 
magáévá tette őket. Nemcsak hogy 
megtanulta a színpadot, de a zseni 
mindenhatóságával megemésztette 
azt a vérével és az idegeivel. Ma 
már olyan, mint az igazi, a született, 
az első kézből való színpadi iró. 
Csak színpadon át tud gondolkozpi 
Számára — és itt kezdődik a dráma-
író — az élet csak színpadi hely-
zetekben és csak színpadi figurákban 
jelentkezik, a világ számára egyetlen 
nagy dobogó, az élet bábjáték, az 
emberek marionettek. 

Úrrá lett a színpad fölött nem csu-
pán intelligenciájának győzelmes ere-
jéből, hanem elsősorban azért, mert 
teremtő művész, tud ujat adni, ujat 
hozni. A vesékig eredeti. Egyénisé-
gének legcsattanósabb bizonyítéka, 
utánzóinak serege és az, hogy min-
den utánzóját pillanat alatt lehet 

Tárgyilagos kritika 
Sok k r i t i k u s l evág ja 
a könyve t , mielőt t még 
fe lvág ja . (LENGYELRE) 

nyakoncsipni. Az ő ruháját senki 
nem lophatja el büntetlenül, hogy 
magára öltse. Az nem általános kosz-
tüm, csakis ő rá van szabva. 
Nincs veszedelmesebb az irodalom-
ban, mint egyéniséget lopni. Aki az 
általános sablont dézsmálja meg 
ügyesen, még jól is járhat. Lesz be-
lőle egy jó kézügyességü közepes, 
mint a többi. Aki a tolvajtól lop, 
maga is közepes, ügyes tolvaj lehet, 
aki szerencsésen megüti az irodalmi 
tolvajlás átlagkatona mértékét. De jaj 
annak, aki a világ egyetlen Kohinoor 
gyémántját cseni el, az egyéniséget. 
Ennek a gyémántnak a tüze átsüti 
a tolvaj kezét, kiégeti, felmarja. Shaw 
tolvajai — és vannak ilyenek ma-
gyarok is — akaratlanul is ujjlenyo-
matot hagynak mindenütt. 

Virányi Sándor 
Renaissance : „Fanny első színdarabja" 

Angelo foto 
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ARenaissance 
Színház, mint 
színház, még a e ^ y T A T d a 
csak második 
szezonját éli és 
máris olyan föladatok megoldására 
vállalkozott, amelyek sikeres elvégzé-
se a legnagyobb múlttal rendelkező 
színháznak is becsületére válna. He-
lyet adott színpadján a megyar szerzőknek 
és megszólaltatta a külföldi irodalom híres-
ségeit is Rövid idő a'att pompásan kialakult 
társulatának összjátéka, ugy, hogy most már 
elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor a teljes 
siker reményével vállalkozhatik Shaw inter-
pretálására Gondos és hosszú művészi elő-
készület után előadták Snaw legújabb mun-
káját, a „Fenny első <>zindarabjá*-t, am sly 
egy esztendő óta irodalmi csemegéje a lon-

~ doni színházi életnek Shaw zsenije ebben 
a darabban n) ilvánul meg legtökéletesebbfor-
mában. Maró, gyilkos gúnyja kíméletlen, 
mindenkibe belémarkoló sza'irája egész csa-
tarendet váj az angol társadalmi élet típusai 
között. Nem kimélí a tzemben álló feleket 
Amig szó os'o'ával jobbra csap, már kész -
lődik a köveikező ütésre, amellyel a balol-
dalon okoz mély sebeket. Nála nincs tekin 
tély. tradíció, sőt talán még érdem sincs, 
amikor ariól van szó, hogy a társadalmi 
szatira szemüvegén keresztül szinte röntgen-
szemekkel ha oljon alakjainak lelkébe ame-
lyeknek igazi tartalma mindenki más előtt 
ismeretlen marad 

A Fanny első színdarabja : kettőzött sza-
tíra. Keretes játék, amelynek célja tulajdon 
képen az irodalom visszásságainak föltárása 
és kigunyolása. A cél a szerzőnek te jes 
mér'ékt-en siketül, még pedig nemcsak az 
angol viszonyokra vonatkoztatva, hanem 
általános értékelésben is. Bárhol játsszák el 
ezt a darabot, Angliában éppen ugy, mint 
Magyarországon, vagy Délamerikában, ma-
gukra ismerhetnek azok, akikkel a téma 
foglalkozik. 

« A darab szerkezete három fölvonásra, elő-
és utéjátékra oszlik. A tulajdonképeli darab 
a la r jában véve az elő- és utójáték, mert 
ezekben mondja el Shaw, még pedig kímé-
letlen és vaskos szavakkal azokat az igaz-
ságokat. amelyeket eddig is mindenki érzett, 
aki figyelemmel kisérte a színpad belső éle-
tét. d i amel>eknek hangot adni ilyen nyil-
vános formák között még eddig senki sem 
mert. 

Az előjáték Londonban O'Dowda gróf há-
zánál töiténik. A gróf leánya, Fanny, szen-

vedélyes iroda-
RCNAIUANCEOAÍH l o m b a r á t , m i n -

den ambíciójá-
val a színpad 

felé gravitál. Egy nagyszerű 
hölgy ez a Fanny, paripán sze-
retné látni az ember, amint rókát 
űz a zöld gyepen- Ezzel szem-

ben Fanny a színpadért rajong. Nemcsak pasz-
szive, de aktive is rész' kiván venni azokból a 
gyönyöriségekből, amelyeket a színpad nyúj-
tani tud és maga is színdarabot ir. Apjának 
nincsen tulság san ínyére Fannynak ez a 
túlságos szi iházszeretele, de azért semmiben 
sem mond el ent a leány kívánságainak. 
Fanny színdarabot irt, amelyről meg akarja 
tudni, hogy vájjon ihletett igazi tehetség ter-
méke-e, vagy ped g csak olyan szokványos 
mükedvelőmunka, amilyent az ő társadalmi 
osztályának unatkozó hölgyei egyre-másra 
alkotnak. Az apa tisztában akar lenni leá-
nyának irodalmi képességeivel és ezért meg 
kéri egyik barátját, Mr. Savoyardot, hogy az 
előadasra, amelyei palotájának szalonjában 
rendeznek, hívjon meg egy pár neves londoni 

dr. Bánóczy Dezső 
Renaissance : .Fanny első színdarabja" 

Angeld foto jr. 
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kritikust, aktk véleményt mondjanak a da-
rabról. Nehogy azonban a kritikusokat be-
folyásolja a szerző neve, megegyeznek abban, 
hogy nem árulják el, ki hta a darabot, igy 
azután a kritikusok véleménye minden be-
folyástól és elfogultságtól mentesen, meg 
fogja állapítani a darab értékeit vagv érték-

telensé-
gét. A kri-
tikusok : 
Trotter. 

Vaughan. 
Gunn és 

Bunnál 
meg is ér-

keznek, 
hogy vé-
gignézzék 

az elő-

Csatat Janka 

Virányi, Pethes 

adást. Most követ-
kezik a tulajdon-
képpeni darab. 

Az első felvonás-
ban Gilbey gazdag 
angolhereskedő há-
zánál vagyunk. A 
család nyugalmát 
rettenetesen fölzak-
latta az a körül-
mény. hogy egyetlen 
flu t, Bobby, két hét-
tel ezelőtt nyomta-
lanul eltűnt. Az apa 
mindent megkísérel, 
hogy gyermekének nyomára akadjon, de 
minden fáradozása hiábavaló volt. A rend-
őrség sem tudta megtalálni és már attól tar-
tanak, hogy a fiút valami végzetes szeren 
csétlenség érte. Amikor fölkeresi a szülőket 
egy Delaney Dóra nevü nagyvilági, vagy 
talán még inkább félvilági nő, aki tudtukra 
adja, hogy fiuk nem került semmiféle ve-
szedelmes helyzetbe, hanem egy utcai bot-
rány alkalmával bevitték a rendőrségre, 
annál is inkább, mert a fiu meg ehelő en 
illuminált állapotban volt. Elmondja, hogy 
Bobby még most is a rendőrségen van és 
várja, hogy kiszabadulhasson. Az apa ter-
mészetese I azonnal intézkedik, hogy fiát 
szabadonbocs ássák. 

A második fölvonás Giltey üzlettársának, 
Knoxnak házánál történik. Különösképen itt 
is ugyanolyan eset zavarta föl a ház nyugal-
mát, mint Gübeynél. A ház fiatal úrnője, a 

szép Margarét kisasszony, ugyancsak két 
héttel ezelőtt eltűnt és nyomtalanul. Itt azon-
ban hamarabb megnyugtatják az aggódó 
szülőket mert egv Duvalles nevü ismeretlen 
francia te; gerésztiszt hazahozza a leányt 
Margaréte a tengerésztiszttel együtt két hét 
óta, miként Bobby, szintén fogházban ült, 
azonban egészen más ok miatt kerültek 
ösí zeütkfzésbe az t ngol törvényekkel. A 
tiszt és Margarét egy soufrazsett tüntetésen 
vettek részt é» belekeveredtek egy alapos ve-
rekedésbe is. A rendőrség közbelépett, őket 
teltenérték, bevitték a dutyiba, ezért kellett 
az utóbbi két hetet a kellemes családi otthon 
helyett ez angol igazsápszolgáltatás karmai 
között tölteniök. Knoxék örvendenek annak, 
hogy leányuk baj nélkül hazakerült, de éppen 
annyira bántja őket az, hogy a dologról 
esetleg tudomást fognak szerezni a társaság-

ban is. Az öreg Knox min 
dénáron arra igyekszik, hogy 
leányát megkérje arra. hogy 
tussolják el a botrányt. Mar 
garét azonban önálló egyé-
niség, aki nem hejlandó a 
maga elveiből engedni és 
kijelenti, hogy ami történt, 
azért mindenki előtt vállalja 
a felelősséget. Nemcsak hogy 
nem titkolja el, hanem arra 
fog törekedni, hogy mennél 
löbb embernek elmondhassa, 
sót elbüszkélkedhessék vele. 
Szembekerül egymással a 
szülők és a gyeimek aka-

dta, még padig nem olyan 

Virányi. Pethes, Gárd s 
Renaissance : .Fanny első színdarabja* 

Angelo fotográfia 

eredménnyel, amely túlságosan kedvezne a 
tradicionális szülői tekintélynek. 

A harmadik felvonásban Knoxék házánál 
találkoznak a cselekmény szereplői. Most 
már Bobby is kiszabadult és odahaza val-
latják a két hét tapasztalatairól. Bobby a 
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legkevésbé sem fogta (öl t agikusan a hely-
zetet, sőt ellenkezőleg, még örül is annak, 
h >gy végre megismerkedhetett olyan köiül-
ményekkel is, amilyenekben eddig nem volt 
része- Margarete és Bobby a súlyos incidens 
előtt jegyben jertak. de nem a maguk aka-
ratéból. hanem szülőik elhatározásából, akik 
gazdasági okokból tartották kívánatosnak ezt 
a házasságot. A két fiatal nem szereti eg>-
oiást, sől ellenkezőleg, mind a ketten mást 
szeretnek. Margarét Knoxék Juggins nevü 
inasába szerelmes és ezt az érzését a leg-
kevésbé sem igyekszik senki előtt eltitkolni. 
Az inas természetesen viszontszereti a leányt, 
még pedig nem olyan módon, amint általá-
ban az inasok szeretni szoktak. A leány 
annyira ragaszkodik szerelméhez, hogy végQl 
a szülök minden ellenállása megtörik és 
kénytelenek belenyu-
godni a házasságba. 
Csak ekkor derül ki, 
hogy Juggins nem inas, 
hanem igazi, hamisi* 
tatlan angol herceg és 
csak egy fogadalom 
következtében állott be 
snnsnak. Miután az 
egyik szerelmes pár 
do gát a szerző ilyen 
bima eszközökkel el-
intézte, nem bánhat 
mos'ohábban a másik 
fiatal párral sem. Bobby 
kijelenti, hogy ko-
molyan szerelmes ab-
ba a nagyvilági, illetve 

szokás kedvéért, mert úgyis tudják, hogy 
tiltakozásuknak eredménye nem lesz. Knoxék 
is azt szerették volna, hogy ha Margarétet 
az a tengerésztiszt venné el feleségül, aki 
már amugyi8 kompromittálta, csakhogy erről 

Csatái, 

Várnay, Vágóné, Oárdos 
Renaissance: .Fanny első színdarabja* 

Angelo foto gratia 

félvilági hölgybe, aki már az első fölvonás-
ban jelentkezett szüleinél. Tudtára adja a 
megrökönyödött Gilbey pepának. hogy a leg-
komolyabb szándéka Dóiét f e l e s t ü l venni. 
Itt is ugyanaz a helyzet, a szülők eleinte 
kézzel-lábbal tiltakoznak, de már csak a 

Kflrthy 

kiderül, hogy 
már régóta 
házasember, 
igy tehát nem 
állhat a szü-
lők rendelke-
zésére. A lét 

cégtárs 
ugyanazon 

hálóba keiül, 
mind a ketten 
kénytelenek 
gyermekeik 

filozófiája é t 
Gárdos Nelly t á r s a d a l m i 

fölfogása 
után indulni és föl- adni azt a régi, maradi 
várat, amelyben az angol cialádi élet for-
mái dőltek romba. Itt befejeződik az a 
darab, amelyet Fanny irt és amelyet a kri-
tikusok végignéztek. 

Shaw azonban itt még nem fejezte be a 
mondanivalóit. A morál ciak most követke-
zik, még hátra vannak a legmérgesebb szú-
rások, amelyeket azok felé döf, akik a leg-
kevésbé számilanak a tanulásra: a kritiku-
sokat viszi szégyenpadra. A kritikusok 
a függöny elé jönnek, földig eresztik nagy-
képeiket, amikor a gróf haját tépve, rohan 
közéjük és kétségbeesik amiatt, hogy leánya, 
a lit ő konzervatív léleknek nevelt föl és 
annak is hitt, darabjában Ennyire modern 
eszméknek ad helyet. A kritikusok igyekez-
nek megbírálni a darabot, de egyik sem mer 
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határozott véleményt mondsni. mert nem 
tudják, hogy a darabot ki irta. Gyanakodnak 
erre, arra, isméit nevű szerzőkre, sőt nugát 
Shawt is kombinációba veszik. Fölsorolják 
a darab előnyeit, hibáit, de azért az elhang-
zott'vélemények után túlsúlyban marad az 
a kritika, hogy a darab nem születe'.t túlsá-
gosan nagy sikerre. Az egyik kritikus, amikor 
véleményét kérdezik, kereken ki is jelenti : 

— Hogy ludjam én ezt megmondani, ami-
kor azt sem tudom, ki irta a darabot. 

I yen és ehhez hasonló éles, markáns toll-
szurásokkal öli meg Shaw az irodalmi kri-
tika nagyképűségeit és korrumpáltságát. Ez 
a darabnak legnívósabb és legértékesebb 
részlete, amely minden országban megtalálja 
a maga aktualitását. Végül is Fanny maga 
jön ki a függöny elé, a szerzők véleményét 
megtudni, nem maradhat sokáig ti okban, 
hogv a kritikusok tévedtek, amikor Shawra 
és társaikra gondoltak, mert a szerző maga 
Fanny. 

A kritikusok azonban a legkevésbé 
sem jönnek zavarba, a vitatkozás témáját 
átterelik a színészekre, megállapítják, — böl-
csen és diplomatikusan, elkerülve azt. hogy 
a darabról beszéljenek — hogy a színészek 
valóban kitűnően játszottak. 

Hogy ebben a cs-Lkményben mit mond 
Shaw. azt hallani kell. Minden szava ötlet 
és minden ötlete mélységesen találó. Csak-
nem valamennyi ostorcsapésrak az a célja, 
hogy két legvet üssön agyon egy csapásra. 
Amig egy pillanatban a darab egyik szerep-
lője a másik 
félszegségén 
mulat, a másik 
pillanatban 
már éppen 
megforditott 
helyzet. 

A Renaissance Színház teljes művészi föl-
készültséggel hozta színre Shaw darabját , 
amelynek előadása ismét jelentékenyen nö 
velte ennek a komoly célú és komoly ered-
ményű színháznak r.ivóiét- Hevesi Sándor dr. 
fordította le a darabot, a szerzőjével kon-
zseniális magyar nyelven, finom, emelkedett 
társa gási stílusban. Ugyancsak ő vállalta a 
rendezés munkáját is. A színészek arra 
a magaslatra emelkedtek, amelyen a darab 
áll. Fanny szerepében a tehetséges Gách 
Lilla oldotta meg első, nagyobb föladatát. 
Magas színészi intell genciája könnyen küz-
dött meg a szerep igényeivel. Szép magyar 
beszéde kedves, szimpatikus egy énisége és 
alakitóképessége biztositot'a szamára a teljes 
sikert. Az üzlettársakat Dezséri Gyula és 
Bánóczi Dezső dr. játszották. Mind a ketten 
karakterisztikus jellem'igurákat formáltak, 
finom, művészi eszkö-ökkel. A nagyvilági nő 
szerepében ismét nagy sikere volt Csatay 
Jankánalt, míg Kürthy Teréz Gilbeyné alak-
ját vitte sikerre. A két fiatalembert, Bobbyt 
és Duvalles tengerész hadnagyot Pethes Sán-
dor és Bánhidu Józs»f játszották elismerésre 
méltó tehetséggel. Virányi Sándor az inast 
játszot'a a tőle megszokott nivós sz ínéé i 
ökonómiával. Igen nagy dicsérettel ke l meg-
emlékezni Gdrdos Kornéliáról, aki Margaret 
szerepében adta ujabb tanúságát nem min-
dennapos tehetségének. Bánóczi dr. grófje, 
Vágóné Berzsenyi Margit karakterisztikus 
Knoxnéja éppen olyan kiváló alakitások, 
mint a négy kritikus, Pataki Fetenc, Molnár 

József Szenes 
Ernő és Gál Béla 
figurái. Az elő 
adás értékét 
emelték Meiler 
és Leszner stílu-
sos díszletei. 

Fölül : Pethes, 
Kürthy, Dezséry 

Jobbra : 
Vágóné Margit 

Balra: 
Bánhidy, Gárdos 

Renaissance: .Fanny 
első színdarabja" 

Angelo fotogr. 
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M 

PETHES SÁNDOR ÉS CSATAI JANKA 

Renaissance: .Fanny első színdarabja" 
Angelo foto 
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Az uíójálék 
Itt adjuk — kivonatólva — a .Fanny 
első színdarabja" vígjátékát, amelyben 
a kritikusok véleményt mondanak a da-
rabról. Ez Shaw szatírájának legnívó-
sabb, legértékesebb és egyben legjelen-
tősebb része. Az utójáték azzal kez-
dődik, hogy a gróf, az apa megkérdi 
a kritikusokat, mi a véleményük a szín-

darabról ? Ez a véleményük : 

A gróf: Uraim! Ne szóljanak hozzám. Kö-
nyöigők, hogy egyelőre tartózkodjanak a 
véleménynyilvánítástól. E pillanatban nem 
tudnám elviselni. Sohasem hittem volna. 
Hét darab ez ? 

Trotter: Oh, ön nagyon iskomo'yan veszi 
a dolgot. 

A gróf : Trotter uri ön félválról veszi a 
dolgot és könnyen teheti. Maga száz meg 
száz darabot lát minden esztendőben. De én 
soha életemben nem láttam efajta dolgot, s 
mondhatom, ez a darab engem tönkretett. 
Igen, ha az volna, amit ez emberek erkölcs-
telen darabnak mondanak, egy szavam sem 
volna ellene. A szerelem minden elgondo-
lást megszépít és minden vakmerőséget 
igazol. De vannak elhallgatott dolgok, ame-
lyeket minden embernek tisztelnie kellene. 

Vaughan : Na, én nem így látom. 
A gróf: Nem látja I Nem érzi 1 (Gunnhőz.) 

Sir, önhöz apellálok. 
Gunn (tetetett unalommal) : Én ezt a leg* 

közönségesebb fajtából való, divatjamúlt 
ibsem badarságnak tartom. 

. A KRITIKUSOK" 
Szenes Ernő, Gaál Béla, Pataki Ferenc, Molnár József 

Renaissance: „Fanny első színdarabja" 

A gróf (Trotterhez fordul, aki a jobbján 
van, közte és Bannal között) : Trotter ur, ön 
is azt állítja talán ? 

Troiter : Bérrrely oko?, modern leány, mé-
terszámra tudna ki'eregetni efajta bölcses 
ségeket. 

A gróf: Akkor, uram, én holnap vissza-
indulok Velencébe és vissza sem jövök 
többé soha. El kell hinnem, amit önök mon-
danak. ö n itt a legifjabb. Mi a véleménye 
a darabról ? 

Bannal : Ai a kérdés, hogy ki irta ? 
A gróf : Az egyelőre titok. 
Bannal: Csak nem kívánja tőlem, hogy 

véleményt tudjak mondani egy darabról 
amikor azt sem tudom, hogy ki irta ? 

A gróf: Miért n e ? 
Bannal : Miért ne 11 Miért ne 11 Tegyük 

fel hogy önnek irnia kellene Pinerónak egy 
darabjáról, meg Jonesnek egy darabjárcl. 
Ön ugyanazt irná mind a kettőről ? 

A gróf: Alighal 
Bannal: De hát akkor hogyan írhatna 

róluk, emig nem tudja, hogy melyik a Pi-
nero darabja s melyik a Jonesé? De külön-
ben is, mifajta darab ez ? Ezt szeretném 
én tudni. Vígjáték e vagy pedig tragédia ? 
Bohózat-e vagy melodráma ? Kasszadarab-
nak iródott-e vagy pedig csak erkölcsi si-
kerre pályázik ? 

A gróf: Hát nem tud ja? Hiszen láttál 
Bannal : Látni nagyon jól láttam, de a z 

a kérdés, mi képen fogjam fel I Komoly do 
log, vagy csak t ré fa? 

A gróf : De jó-e a darab, Mr. Bannal ? Ez 
csak elég egyszerű kérdés. 

Bannal: Elég egyszerű, ha tudja az ember. 
A gróf: Sajnálom, de nem árulhatom el 

a szerző nevét. A szerzá 
azt óhajtja, hogy a darabot 
érdeme szerint bírálják meg. 

Bannal: Egy darabnak so-
hasem lehetnek érdemei. 
Csakis a szerzőnek lehetnek 
érdemei. 

Gunn: Ez egy unalmas, 
ódivatú, családi melodráma, 
amelynek személyei közön-
séges színpadi marionettek. 

A gróf: De — 
Gunn (a szavába vág): 

Gróf ur, én tudom, hogy 
ön mit akar mondani. Ön 
azt akarja mondani, hogy 
az ön szemében az egész 
dolog szokatlan, ujszeiü és 
eredeti. De nem tudják meg-
mondani, hogy ki irta ? Hisz 
minden során rajta van a 
szerző bélyege, 

Banna l : Hát ki irta ? 
Gunn: Hát persze, hogy 

Granville Barker. Hiszen az 
öreg Gilbey alakja egyene-
sen a Madras Houseból ke-
rült ide. Angela lotogr. 
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Bonnal : Szegény öreg Barker ! 
Vaughan: Badar beszédl Hát nem látja 

a nagy stiluskülönbséget ? 
Bannal : Nem, 
Vaughan (megvetően); Tudja maga, egy-

általában hogy mi a stílus? 
Bannal: Igen, azt hiszem, hogy ön a 

Trotter egyenruháját stílusnak nevezi. De 
nem az én stílusom, — ha már erxől van 
82 ó. 

Vaughan : Előttem teljesen világos, hogy 
ki irta a darabot. Nem Barrie a szerzője, 
bár az inas alakját az .Egyenlőség"-bői 
topiák. Sümmi esetre sem lehet tagadni, hogy 
ebben a darabban az egyes karakierek na-
gyon is megkülönböztethetők egymástól Ez 
a bizonysága, hogy a szerző nem lehet 
Shaw, mert Shaw minden egyes személyben 
maga-magát írja meg; 
azok mind cssk bábuk, 
akik Shaw t deklamálják. 
Csakis a színészek játé-
kában válnak különbö-
zőkké. 

Bannal : Ehhez r.em fér 
kétség : min-
denki tudja. 
De Shaw nem 
is szindsra-
boknak írja 
a színdarab-
jait. Minden 

ambíciója 
abban merül 
ki, hogy be-
ledí fjön min-
denkibe.min-
keí pedig ar-
ra kény sze-
ntsen, hogy 
beszéljünk 

róla 
(Egyszerre 

mind elhall-
gatnak, mert 
ebben a pil-
lanatban a 
függöny mögül előlép Fanny. A szeme szinte 

könnyes) 
Fanny ^Trotter és Gtinn közé lépve) : Iga-

zán sajnálom, uraim. Pedig milyen sikere 
volt e darabnak, amikor felolvastam a 
cjmbridgei fabianusoknak. 

Trotter : Miss O'Dowda : éppen meg akar-
tam mondani az uraknak, emit én mér a 
darab kezdete előtt sejtette n hogy tudniil ik 
ön a szerző. (Állalános meglepetés és cso-
dálkozás.) 

Fanny : Es valamennyien szamárságnak 
tartják I Utálják, Rólam pedig azt hiszik, 
hogy képzelődő bolond vagyok és hogy so-
hasem fogok valami tisztességes dolgot 
írni- (Majdnem sírva fakad. A részvétnek 
egy hulláma siklik végig a kritikusokon ) 

Vaughan I Nem, nem I Igazán, éppen most 

mondtam, hogy a darabot csak Pinero ír-
hatta. Igaz-e, Gunn? 

Fanny (akinek ezroppantulhizeleg): Igazán? 
Bannal (közeledik hozzá, biztató hangon). 

Nagyon kedves kis darab. Miss O'Dowda ; 
nem mondom, hogy Shakespearehez lehet 
hasonlítani, Ham ethez, vagy a Vasgyáros-
hoz — de azért mégis ekőrangu kis alko-
tás. (Megrázza a kezét ) 

Gunn (követi Bannal példáját). Én is azt 
mondom, Miss O'Dowda. Bájos. (Megrázza 
a kezét) 

Vaughan (szentimentális ünnepélyesség-
gel,) Mindenekelőtt maradjon hü önmagához, 
Miss O'Dowda. őrizze meg a komolyságát. 
Hagyjon fel a rossz viccekkel. Ápolja a szen-
vedély hangját. Es nagy dolgokat fog pro-
dukálni 

Fanny. Azt hiszik, hogy 
van jövőm? 

Trotter. Önnek múltja 
van, Miss O'Dowda. 

Fanny (ijedten néz az 
apjára). Psztl 

(Savoyard belép.) 
Savoyard 

(a grófhoz ). 
Nem volna 
jó, ha egypár 
nyájas szót 
szólnának a 

színészek-
nek ? Nagyon 
meg vannak 
ütközve, hoôy 
ki sem hilták 
őket a füg-
göny elé. 

A gróf. Per-
sze, persze. 
Attól tartok, 
hogy nagy 

mulasztást 
követtünk el. 

Jerünk a 
színpadra. 

Fenn: Pethes, Gárdos, jobbra : Csatai, 
Dezséry, balra: Bánhidí 

Renaissance: .Fanny első színdarabja" 
Angelo fotogr. 

(A függöny szétnyílik a darab utolsó jelene 
tére, s a színészek mind együtt vannak a 
színpadon, A gróf, Savoyard, a kritikusok és 
Fanny hozzájuk mennek s gratulálnak nekik.) 

A gróf Bármit tartsunk is a darabról, 
uraim, abban igazat fognak nekem adni, 
hogy a színészek játékéról csak egy véle-
ményünk lehet. 

A kritikusok. Brávó I Brávó 1 (Tapsolni 
kezdenek.) 

Fanny első színdarabja 
S h a w sze r in t a s ze rző fon tos , n e m a da rab , 
s z e r i n t e m e ke t tő iker , 
s köz tük l e g f o n t o s a b b : a s iker . 

(LENGYEriíE) 
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„Az ál Kern 4urél" — Pataki Ferenc 
Renaissance: .Fanny első színdarabja 

Acgelo foto 

szani. A Shaw-darabokban mindiz segéd-
eszköz nélkül, magában a szavakban van 
minden, ami e sikerhez szükséges. Shawt el 
kell mondani ugy, ahogy ő akarja, intelligen-
ciával és megértéssel. Shaw-darabot akkor 
játszanak a színészek a legjobba-i, ha semmi 
egyebet nem tesznek, mint elmondják azt. 
amit a szerző megirt és ugy, ahogyan a 
a szerző elgondolta, A mi színészeink külö 
nősen alkalmasak arra, hogy Shaw darabot 
játszanak, főképen azért, mert tudnak be-
szélni. Nagy örömöm tellett a Renaissance 
Szinház szirrészgárdájában. akik közölt az 
elismert nevü színészek mellett igen sok jeles 
fiatal talentumot találtam. Ezek is valameny-
nyien stílusosan fogták meg föladataikat és 
ugy oldották meg azokat, ahogy én azt el-
képzeltem. A Fanny első színdarabja, mint 
darab, az én megállapításom szerint egyike 
a legjobb Shaw-daraboínak, mert a legbát-
rabb, amit Shaw mond ebben a darabjában, 
nemcsak irodalom, de egyszersmind büntető 
kifigurá2ása is az irodalom visszásságainak-

— A pesti publikum már hosszú idő óta 
hive Shawnak. még pedig nemcsak az iró. 
de a színdarabiró Shawnak is Tapasztalá-
som szerint igen jó talaja van nálunk a 
nagy angol iró szatirájának, amelyet a publi-
kum nemcsak megért, de egyet is ért vele. 
Ami eiz én Shaw-forditásaimat illeti, mindig 
arra törekszem, hegy hűségesen visszaadjam, 
amit a szerző akar, minden fordítónak csak 
ez lehet a kötelessége. 

Hevesi Sándor aj u/ 
SfiOaw-darabról 

Magyaroszágon, sőt talán a kontinensen 
sincsen egyetlen színházi ember sem, aki 
többet foglalkozott volna Shawval, mint dr. 
Hevesi Sándor. A nagy angol iró is tud arról, 
hogy milyen sokat köszönhet Hevesi Sándor-
nak, Magyaroszágon nem is adnatnak sehol 
elő Shaw darabot, csak akkor, ha azt Hevesi 
Sándor fordítja, mert így rendelkezett maga 
Shaw. A Renaissance Színház újdonságát, 
a Fanny első színdarabját is Hevesi fordí-
totta és rendezte. Hevesi Sándornak van a 
legnagyobb eredménye abban, hogy a darab 
közel tudott férkőzni a pesti publikum igé-
nyeihez. 

Fölkerestük Hevesi Sándort, ekit megkér-
tünk, bogy mondjon el egyet-mást a színda-
rabról Hevesi Sándor ezeket mondotta: 

— Rendezői ambícióim különösen kedvelt 
terrénuma Shaw. Szeretek Shaw-darebbal 
foglalkozni, mint publikum, mint iró és mint 
rendező különösképen. Aiért szeretem ilyen 
nagyon, mert a színpadi előadás legtökéle-
tesebb formája, a beszéd művészete szüksé-
ges ahhoz, hogy Shawt sikerrel lehessen ját-

.Az ál Béldi Izor" — Szenes Ernő 
Renaissance: .Fanny első színdarabja" 

Angelo foto 





»Egy óra sarc« 
Kedves és tehetséges kis daljáték a gyön-

gye az Apolló Színpad januári műsorának. 
.Egy óra sarc" a daljáték cime. Juhász 
Gyula és Losonczy Dezső a szerzői. A szin : 
Elzász, kis polgári szoba, sok csipke, függöny 
s könyvek is 1 atonás sorban a polcokon és 
ripszgarniturák vakitó tisztaságban. Idő : Na-
poleon kora. A császár seregei törnek a vá-
rosra s a parancsnok egy órai sarcot adott 
a katonáknak. Rémült asszonyok, polgárok 
ijedeznek s egy cseléd azzal a hírrel jön, 
hogy magyar huszárok vágtatnak a franciák 
előtt, nem is emberi a képük, egy szemük 
van és borzalmas szarvuk a homlokukon. 
Irtózatos a rémület a szobában, nem tudják 
mit rejtsenek előbb a huszárok elől, a ha-
jadon leányt-e, vagy a dunszíosoket ? De 

már nincs idő, a hajadonra csak egy se-
lyemkendőt dobnak, hogy az alá bújjon s 
már betör a szobába az ellenség. Az ellen-
séget Fazehas Mihálynak hívjak, Debrecen-
ből került Napoleon huszárai közé, poéta, 
Csokonai Vitéz barát ja , egy nagyszerű, ra-
jongó magyar és fiatal, daliás, rózsaszínű 
forgó van a csákóján és uniformisa ragyog 
a sujtásoktól. Körülnéz a kis szobában s 
először nem a kendő alá bujt leányt, hanem 
— a könyveket veszi észre. Amióla a csata-
tereket jár ja , nem volt könyv a kezében. 
S a bibliothikában Shakespeare, Molière és — 
Istenem — Rousseau, csupa ismerős I Faze-
kas Mihály főhadnagy mit sarcolhatna itt 
mást, mint Rousseaut. A leány pedig a kendő 
alól csak nézi az .ellenséget", aztán virágot 
dob rá, hogy észrevegye. Bájos szerelmi idill 
következik most. Fazekas elmeséli, honnan 

jött s A me l i e—ez a leány neve 
— már szívesen menne vele a 
szegény, árva, rongyos Tündér-
országba, ahol Csokonai Vitéz 
énekel a borról és a szerelem-
ről. Elcsattan az e'ső csók s 
elüti az óra a delet: az egy 
órai sarc letelt. S mit sarcolt 
Fazekas Mihály ? Egy kötet 
Rousseaut s egy áiva csókot.. 
Mert a csóknak nem akad párja. 
Az öreg elzászi csak elzászinak 
adja a leányát, idegennek, ma-
gyarnak még ekkor sem, ha az 
poéta. Amelie pedig mit tehet : 
meghajlik az apai szigor előtt. 
Vitéz Fezekas Mihály főhad-
nagy pedig hóna alá csapja a 
Rouseaut, összecsapja a sar-
kantyúját és megy tovább a 
világba. 

És mig a kis város utcáin 
lángok csapnak fel és vér öm-
lik az ő-kutak körül, mig el-
tiport leányok sikolya reng és-
csóktól, bortól, vértől részeg 
martalócok hurco'ják a tábor 
felé az egy órás sarc gazdeg 
zsákmán> át, szeliden peng vé-
gig a járdán a debreceni költő 
sarkantyúja. 

Megy Fazekas Mihály, hóna 
alatt a zsákmány nyal : Rouseau 

Ross Jenő, Kondor Ibi 
Apolló Színpad: .Egy óra fare" Labori felvétele 



Áldori, Haraieszthy Mici 
Apolló Szinpad : „Közelharc* 

Labori felvitele 

val, ajkán Amelie csókjával. Megy a költö, 
megy, nagy utat tesz még meg a .Ludas 
Matyi "-ig. 
Juhász Gyula nemes veretű vers« in cseng ez 
a történet s Losonczy Dezső muzsikája ki 
séri. A versekről és a muzsikáról csak a 
legnagyobb elismeréssel s szinte meghatva 
lehet szólani, egyformán tehetséges minda-
kettő. Kondor Ibolya és Ross Jenő játsszák 
a dal'áték két főszerepét, a huszárt s a kis 
elzászi leányt. Nagyon kedvesek és tehetsé-
gesek, azt a hangulatot tudták adni, amit a 
költő és a zeneszerző álmodtak. 

Két külföldi szerző is szerepel az Apolló 
Szinpad u j műsorában : Roberto Bracro és 
Gogolj. Az előbbi ötletes kis vígjátéka egy ko-
kott és egy tisztességes asszony hercáról szól. 
Szöllősi Rózsi és Ha-aszlhy Mici tehetségük 
ja \á t adják a darabban, Gogoly egyfelvoná-
sosában pár markáns arcélű orcsz figurát 
látunk Rózsahegyi Kálmántól, Herczegh Je-
nőtől, Pártostól, Salamontól, Sándortól, 
Szenti ványitóh Aldoritól, Rittkától és Feli 
Sándortól. Két tréfa van még a műsorban, 
az egyik Karinihytól, c m<> : „Mennyire tud 

marha lenni egy férj" (ezt a Színházi Élét 
mai számában megtalálhatja az olvasó). 
Boro8s Géza, Salamon Béla, Balogh Juci 
és Peti játsszák ; a másik szerzője Barcza 
Béla, cime „A ruhatáros", Salamon, Áldori 
és Berhy Kató adják. 

Az uj műsor magánszámai is nagyszerűek. 
Szöllősi Rózsi egyéni kedvességgel, kivételes 
művészettel énekel Hanns Heinz Ewersiől és 
a táncőrületről. Kondor Ibolya c tupa han-
gulat és lira, amint a halálról és egy pesti 
sétatérről énekel. Boross Géza a köztisztvi-
selőkről és a Fi-fi-ről kuplézik. Ez a nagy-
szerű színész ismét brillírozott, mind a két 
számát végigkacagta a publikum. Áldori attól 
dalolt, hogy milyen levelet irt ő egy lóhoz. 
Sásdi Alice vezette be két dallal a nagyszerű 
műsort. 

Cahier asszony az Operában 
Delila e l c sáb i t á S á m s o n t , 
e vege m o s t öltött testet , 
az u j Delila e lcsábí tot ta 
tout-Pestet . 

(LENGYELKE) 

Salamon Béla, Herczegh Jenő 
Apolló S?inpad: „Hamis játékosok" 

Lahori felvétele 



Ezért a szerepéri érdemes volt hazajönni 
— mondja Pelráss Sári 

Pattanjunk föl a fantázia szárnyaslovára 
és vágt&ssunk vissza vagy kétszáz esztendö-
nyire — abba a korba, amikor az emberek 
csipkefodru galléros iuháben jáitak, térd-
nadrágot és selyemharisnyát visellek a paró-
kás féifiak és habfehér selyemszálakkal bo-
rították éjfekete hejlürtjeiket a tizenhatéves 
bakfisok is. Ebbe a korba vezet bennünket 
vissza a Városi Színház uj operettje, „A 
hamburgi menyasszony", amelynek ugyan-
csak negymultu librettója ven. Akár regény-
olvasó, ekár drámaked.elő közönség, jól 
is neri mér ennek a librettónak alepötletét. 
Pékár Gyula A kölcsönkért kastély cimü 
regénye, amely mér évekkel ezelőtt vigjátík 
formájában is meghódította a publikumot, 
ez alkalommal ismét u j köntöst öltött és 
mint operett kerül újból a közönség elé. A 
kölcsönkért kastély romantikus millieuje, 
kedves, szerelmes figurái, jóizü humorai, 
stílusos magyaro9sága már regény alakjában 
is fokozottabb elismerért vívtak ki ; ez a szín-
darab pedig, amelyet maga Pékár Gyula irt 
regényéből a Nemzeti Színház számára, szin-
tén sok forró estén érdemelte ki a közönség 
elismerését. 

Nem véletlen, hogy az irodalmi ízlésű és 
finom irótollu Kulinyi Ernő meg'álta azt, 
hogy ebben a regényben, illetve vígjátékban 
milyen nagyszerű opereltlibrettó rejtőzik Az 
a színes, mozgalmas, hangulatos, romantikus 
millieu, amelyben A kölcsönkért kastély cse-
lekménye történik, mintha egyenesen a mai 
kor újjáéledt, romantikus szellemének számára 
született volna. Egészen bizonyos, hogy ma 
hatalmasra növekedett publikuma van a 
romantikus szindaraboknek, prózában épp 
ugy, mint muzsikában. A Városi Színháznak, 
mint kizárólag komoly, művészi célokat szol-
gáló állami vezetés alatt álló műirtézelnek, 
egyenesen hivatása is, hogy a tömegizlés 
irányait f inomabb operettműfajok felé lerelje. 
Ezt a célt fogja szolgálni, még pedig igen 
eredményesen, . A hamburgi menyasszony" 
előadása is. 

Az operett, bár hűen alkalmazkodik a re-
gény cselekményéhez, dussn szövi azt ét 
Kulinyi Imre pompás irodalmi ötleteinek so-
kasága, humora és fantáziája. A cselekmény 
minden fölvonásban valóságos zárt novella. 
Az első fölvonás a badeni Kur-szalonban 
történik, ahová megérkezik Werner hamburgi 
nagykereskedő leányával, Lollival és húgával. 
Ugyanitt tartózkodik gróf Csoltai Bálint, a 
daliás, magyar testőrgárdista. Csoltai afféle 
kétszáz év előtti régi magyar mágnás- A fő-
úri életmód, a kártya, nők, dáridó fölemész-
tették az ősi birtokot és most már semmi 
sem maradt meg belőle, csak a föllobbanó 
fiatal 82ív és a grófi cim. A birtok Stázi néni 
kezére került. Stázi néni valamikor szerelmes 

volt Csoltai Bálint apjába, Csoltai Ábris 
grófba, aki, bizony, nem túlságosan viszo-
nozta Stázi néni érzelmeit. Az öregedő asz-
szonyságban a szerelem helyét elfoglalta a 
bosszúállás és minden vágya csak az volt, 
hogy a Cfcl eiak ősi kastél; át megszerez-
hesse Boldogremetén és kiűzhesse onnan 
egykori szerelmét és családját. Ha a szere-
lemben nem is tudott győzedelmtskedni, ez 
a terve pompásan sikerült. A kastély minde-
nestől az övé lett. Csoltai Bálint utolsó ara-
nyait is elvesztette Badenben, hozzá még 
unokaöccse, Kristóf nyerte el tőle a pénzt, 
akiről csak később tudta meg, hogy rokoni 
kötelékben állanak. A letört mágnás igazán 
semmi vigasztalót nem találna mér az élet-
ben, ha szive szerelemre nem gyulladna a 
kis Werner Lotti iránt, Az öreg Werner, aki 
szegény hamburgi kereskedőnek mondja ma-
gát, nem túlságosan szimpatizál Csoltai gróf 
udvarlásával, annyival is inkább, mert észre-
veszi, hogy a leány viszonozza a gróf érzel-
meit. A kis Lotti 8zemmelláthatóan szívesen 
veszi a gróf társaságát és amikor a Kur-
szalonban nagy jelmezes bált rendeznek, 
apja tilalma ellenére is vele ropja a táncot. 
Az öreg Werner nyomban haza akar utazni, 
de Csoltai gróf valamennyiüket meghívja a 
kastélyába, Magyarországra. Werner, leánya 
kérésére, elfogadta a meghívást. Eddig rend 
ben volna a dolog, csak még kastély kéne, 
ahol a vendégeket fogadni lehessen. Eszébe 
jut Csoltainek, hogy Stázi néni most külföl-
dön tartózkodik és csak három hónap múlva 
érkezik vissza. Megkéri tehát Kristófot, akinek 
gondjaira bízta Siázi néni a kastélyt, hogy 
azt pár naprs bocsássa rendelkezésére. Kristóf 
szívesen beleegyezik ebbe, annyival is in-
kább, mert a kastélyban együtt lehet az ő 
sziveválasztotljával. Charlolteval. A másik 
fölvonásban már Boldogremetén vagyunk, 
Csoltai gróf, illetve Stázi néni kastélyának 
egyik gyönyörű termében. A kis Loltinak vég-
telenül tetszik a magyar föld, egyre jobban 
megszereti Csoltait és most már édesapja 
sem idegenkedik a házasság gondolatától-
Éppen az eljegyzésre készülnek, amikor a 
ravasz Kristóf és Charlotte elárulják, hogv 
a kastély tulajdonképen nem Csoltaié, hanem 
Stázi nénié, aki rövidesen meg fcg érkezni, 
mert titokban értesítették az idehaza történő 
eseményekről. Lottinak különben is gyanús «á 
vált a helyzet, meit a cselédség furcsa vi 
stlkedése miatt az első napokban észrevette, 
hog; valami nincsen rendben. 

Stázi néni csakugyan be is döcög a deli-
zsáneon és kastélyában o t találja az idege 
neket. Az első percben örül az alkalomnak, 
hogy most újból visszafizetheti Csoltai Ábris-
nak azt a sok fájdalmat, amelyet neki éle-
tében szerzett. Es már arra készül, hogy az 
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egész társaságot kiutasítsa, amikor véletlenül 
szembekerül a kis Lottival. Loítinak szere-
tetreméltó bájos modora meghódítja az öreg 
nénike szivét, úgyannyira, hogy megváltoz-
tatja szándékát és szeretettel fogadja rokonait 
és az egész vendégséget. Egy elérzékenyült 
jelenetben öss?etépi azt az irást, amely a 
kastély talajdonjogát reá ruházza, ugy, hogy 
most már újból a fiatal Csoltai Bálint gróf 
kerül vissza az ősi termek urának. Termé-
sze tben most már azt is megtudják, hogy 
Werner nem szegény hamburgi kereskedő, 
hanem dúsgazdag bankár, akinek a milliói 
legalább olyan ériéket képviselnek, mint az 
egé<z boldogremetei biitok. A fiatalok sze-
relme győzedelmeskedik a családi viszály-
kodáson. a boldogremetei kastélyba beköl-
tözik a napsugár. 

Ehhez a bájos, regényes meséhez gyö-
nyörű zeneszámokat irt Vincze Zsigmond, 
akinek operettmuzsikája csupa hangulat, 
stilus és öllet. Az operett előadását fokozot-
tan érdekessé teszi, hogy a női főszerepben 
egy évi szünet után újból a publikum elé 
lép Petráss Sári. Megkérdeztük a művésznőt, 
hogy mit mond szerepéről, E.ragadtatással a 
színésznő alkotó izgalmával mondotta: 

— Sokan szokták ugyanezt mon-
dani, de talán soha még olyan őszin-
tén, mint én most: ezért a szerepért 
érdemes volt hazajönni. Soha életem-
ben nem kaptam ennyire kedvemre-
való föladatot. Hallatlanul szeretem a 
romantikát életben, regényben, szín-
darabban, ebben az operettben pedig 
annyi van romantikából, amennyit 
csak az ember élvezni tud. A szere-
pem prózarésze, énekpartija egyaránt 
érdekes föladat, amelyre sok szere-
tettel és ambícióval készülök. 
A ezereposzlás egyébként is sok érdekes-

séggel szolgál. Palló Imre, az Operház kiváló 
baritonistája, mint operettbonvivant fog be-
mutatkozni, előreláthatólag éopen olyan siker 
rel, mint az operákban. Tisza Karola egy 
nagyszerű szubrettszerepet, Charlotteot 
játssza, mig Kristóf komikus szerepéből a 
nagyszerű Sziklai József fog újból pompás 
alakítást formálni, Slázi nénire a színház u j 
tagot, Örlei Flórát szerződtette le, mig Mihályfi 
Julia Máli néni szerepében lesz kitűnő. 
Horti Sándor játssza az öreg Wernert. 
Hajagos egv cigányprímást. Hegedűs Ferenc 
a táncmestert, Pázmán és Tarnai két grófot, 
Betegh Bébi, Füredi Elly, Babocsai Erzsi és 
Patkós Eszti pedig kedves táncos szerepek-
ben fognak jeleskedni. 

A színpadi előkészítés munkáját Ferenczy 
Frigyes főrendező végzi, a zenei betanítással 
Friedl Frigyes fejt ki művészi munkát. 0 
f jg ja ez operettet dirigálni is. A bemutatója 
január végén kerül sor. 

SZEGÉNY SEBESTYÉN! 
Tamás Benő, a kitűnő ko-
mikus, akit Miskolcon — ahol 
most Sebestyén Géza társu-
lata játszik — éppen ^igy sze-
retnek, mint Budán — a na-

pokban pár napi szabadságra 
aNewyork kávéházba érkezett. Természete, 
sen azonnal megrohanták az ismerősök és 
kérdezősködésekkel halmozták el. 

— Hogy van Géza ? — kérdezték tőle egy-
szerre tizen is, (Ez a Géza, Sebestyén Géza, 
a direktor, akit mindenki csak a keresztnevén 
szólit.) 

— Köszönöm, rosszul — válaszolta Tamás. 
— Hogy-hogy? Hiszen ugy tudjuk, a szín-

ház minden este és minden dálu án zsúfolva 
van. 

— Ez igaz is. Csakhogy éppen ez a baj, A 
direktornak, szegénynek, nincs semmi oka 
panaszkodni. 

A véres költő 
Hadd fedezzem fel e tényt : 
a l e g r o s s z a b b ember rő l is 
lebet í rn i jő regényt . 
Bizonyíték rá , s n e m gyönge, 
Kosztolányi Néróról ir t könyve. 

(LEN6YELKE) 

Sándor. Salamon, Rittka, Herczeg 
Apolló Szi ipad : „Hamisjátékoso k" 

Labori telv. 
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Hét piktor, egy szobrász 
Csoporlklállllás az Ernszl-muzeumban 

Az a csoport, amely most állított ki az 
Ernszt-muzeumban, nem véletlenül verődött 
össze, nem pillanatnyi egyesülés eredménye, 
régóta van együtt és mint egymáshoz tarto-
zók élnek a csoport tagjai a művészi köz-
tudatban. Hatan közülük egyszerre indultak 
el, hegy feljussanak a Parnasszusra és csu-
pán a hetedik — helyesebben, az első — 
luányi-Grünwald Béla, a mester, kezdte ha-
marább a pályát, amelynek felfelé haladó 
vonalán oly ragyogó utat tett meg. 

A hat fiatal mester : Bäsch Andor, Her-
mann Lipót, Kandó László, Vidovszky Béla, 
Zádor istván és Kisfaludi-Sbobl Zsigmond a 
szobrász tul vannak azon, hogy fel lehetne 
fedezni őket. hisz mindegyikük neve a leg-
jobb hangzásuak közé tartozik. Arról van 
ceak szó mostani megmutatkozásuknál, 
vájjon haladtak-e azóta, mióta nem láttuk 
őket, művészi egyéniségük színesebb, tartal-
masabb, értékesebb lett-e és közelebb ju 
tottak-e ahoz az 
ideálhoz, ame-
lyet elérni soha-
sem lehet, csu 
pán megközelí-
teni? Dicséretet,'/ 
elismerést már' 
eleget kaptak, e 
közönségnek 
már régi ismerő 
»ei, akik időről 
időre megjelen-
nek, hogy hűsé-
gesen beszámol-
janak arról, mi 
képen sáfárkod 
tak tehetségűt-
kel.Csupán csak 
egy kérdést sza-
bad velük szem-
ben felvetni : 
nem élnek-e visz-
sza az ecsettel, 

nem jutottak-e arra a lejtőre, amelyen 
annyi magyar tehetség bukott már el, 
amikor a népszerűség és a mindennapi 
kenyér megszerzése után való hajsza meg-
szédítette őket. Mert ez nagyon fájna, hiszen 
c*upa olyan erős egyéniségről van szó, 
akiknek mindegyikétől sokét vár a magyar 
mûvéâzet. 

Boldog megelégedett éggel konstatáljuk, 
hogy nem csalódtunk, sőt ellenkezőleg, még 
annál is többet kaptunk, mint amennyit vár-
tunk. Pedig — őszintén szólva — sokat vár-
tunk ettől a hat tehetséges fiatal embertől 
Nem is szólva Ivén\i-Grünwaldról, akinek 
minden egyes megmutatkozása a legnagyobb 
művészeti szenzációk közé tartozik és így 
értheíő érdeklődés előzi meg kiállításait. 

H 

Bäsch Andor és Vidovszky Béla 
Pólya Tibor rajza 

Iványl-Grünwald Béla művészetének mérté-
két mi nem tudjuk felállítani. Ennek a negy 
művésznek a mélységét, monumentálitását 
és festői kvalitásait c : a k csodálni tudjuk és 
boldogan mosolyogni minden egyes megnyi-
latkozásán, őrülni, hogy van és hogy a 
miénk. Iványi-Grünwald művészete európai 
mértékkel mérve is a legnagyobbszerü, de 
annyira magyar, annyira a mi lelkünkből 
kiszakadt viharos érzés, hogy szinte félelme-
tesen megdöbbentő, amikor tragikus erejű 
tájképeit látjuk és érezzlk. A legmélyebb es 

legmagasabb li-
ra az. amit fest. 
közeli rokona 
Ady Endre izzó-
an magyar euró 
pai költészeté-
nek, rapszódiák, 
amelyek egy 
negy léleknek 
színekbe foglalt 
vallomásai. 

Batch Andor 
vívódó, küzködő 
lélek, aki a vász-
non egyre ön-
magát keresi, a 

___ kifejezési mód-
ját, hog> elmond 
hassa azt, amit 

érez. Csupa rejtett indulat min-
den egyes képe. néma birkó-
zás ecsettel és vászonnal, 
amelyből diadalmasan kezd 
kibontakozni egy európtiegyé-
niség győzedelme a holt anvag 
fölött. Bäsch Andort nem félt-
jük, útban van és nem áll 
meg a maga utján. El fog ér-
kezni oda, ahová elindu t, ha 
tövises is az ut, ha sok fájda-
lommal és gyötrődéssel jár 

is. Hermann Lipótról ezután a mostani ki-
állítása után mér biztosabb képeket kapunk 
Konzekvensen, lépésről lépésre halad kitű-
zött célia felé ő már régen tudja, mit akar 
és mint a bányász, ki csákányával egyre 
mélyebbre és mélyebbre törekszik, ugy megy 
ő fáradhatatlan biztonsággal a maga ki-
szabta uton. Nála öntudatosabben kevés 
művész határozta meg azt a célt, amelyetel 
akar érni és ime, itt a bizonyság, hogy el is 
fog oda jutni, ahová akar. A művészet, a 
festés nagy problémái izgatják, a technika 
produkcióin rég tul van és azt keresi, ami 
problémát neki ezenfelül nyújthat a piktúra. 
Nem festményt, hanem képet fest, nem rész-
Ifiteket, hanem egész dolgokat. Kandó László 

szen örvendetes látványt nyújt. Most táj-
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Zádor István 
Pólya Tibor rajza 

képeket állított ki. 
balatoni és egyéb 
magyar tájakat, 
amelyeket egyszerű 
nagyságukban lá-
tott meg és átszűrt 
a maga lágy tónu-
sokban gyönyörkö-
dő lelkén. Mostani 
kis gyűjteménye azt 
mutatja, hogy biz-
tos kézzel uralkodik 
a holt anyagon és 
annyira ura már a 
színnek és (ormá-
nak, hogy teljesen a 
hatalmába ejtette 
kifejezési eszközeit. 
Szimpatikus és fi 
nom amit csinál, egy 
pillanatig sem szű-
nik meg artisztikus 
lenni, akármily egy-
szerű is. 

Vidovszky Béla 
és Zádor István művészetében bizo-
nyos tekintetben rokonságot konstatál-
hatunk, bár mindegyik művész más és más 
irányban fejlődik és mást ekar. Zádor 
István csodálatos grafikája adta meg azt 
a kiinduló pontot, ahonnan a színek or-
szágába indult, Vido/szky pedig itt kezdte 
éi itt folytatja. És ha egészen különböző is 
a felfogásuk, az akarásuk és mondanivaló-
juk, mégis, mint mondtuk, rokonságot vé-
lünk fölfedezni köztük Mindkettő végtelen 
elmélyedéssel szemléli a világot, lelkük hü 
tükör, amely élesen világítja meg a termé-
szetet, minden titkot meglátnak és mindent 
feljegyeznek. Olyanok, mint a megbízható 
riporter, aki azt is észreveszi, amit más rem 
lát raeg és mindent igy ir meg, hogy érde-
kes és lebilincselő legyen, de amel ett hü 
és igaz. Amellett azonban egyik sem száraz 
krónikás, 
mert mind-
egyik hozzá 
ad ja a látot-
takhoz a ma 
ga lelkét 
és ez az, ami 
művészivé te 
szí munká-
jukat. Közös 
tulajdonsá 
guk még a 
preciz tudás 
is, ami meg-
engedi nekik 
azt.hogy min-
dent észre-
vegyenek és 
megfesthes 
senek, ami Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
érdekli őket. Pólya Tibor rajza 

Kandó László 
Pólya Tibor rajza 

s&Jk 

A kiállító csoport 
egyetlen szobrásza 
Kisfaludi-Stróbl 
Zsigmond. Hagyó 
mányos sorrend az 
nálunk, hogy aszob-
rászokról utoljára 
beszélünk a festők 
után és semmiképen 
sem jelenti, hogy 
művészi értékben 
mögöttük állna. 
Kisfaludi- Stroblnak ' 
ezen a kiállításon 
oly komoly, oly im-
pozáns a művészi 
sikere, hogy az kü-
lön méltánylást ér-
demel. Most csak 
arra szorítkozunk, 
hogy üdvözöljük a 
fiatal mesteri, aki 
ezen a kiállításon 
oly erővel bontako-
zik ki, ami egészen 
szokatlan és meg-
lepő még mindazután a sok Ígéret után is, 
amelyet korábbi munká ságá-a alapitoltunk. 

Szép és örömetkeltő az Ernszt-muzeum 
mostani kiállítása művészi élmény, amely jól-
esik, mert komoly és igazi törekvések szülték. 
Sok hasonló kiállítást rzeretnénk látni. 

A vidéki muzsikus 
Nappal poros akták között kutat, 
vagy hajlóit háttal hivatalban pálik. 
Husz éve már s talán mindhalálig 
és nézi magát: kávátlan kutat. 

De télidőnek ünnep délutánján 
jó illatú almákat süt s az árva 
vidéki város szobájába zárva 
szánkázik a gondolatok szánján. 

Kínzott vágyának vak virága éled 
s a félhomályban lát egy más vidéket, 
hol klasszikus szonáta az élet-

Könnyét lenyeli sötét tealével . . . 
Az ó hegedű kikerül a tokból 
s társalkodni kezd Haydn szellemével. 

DEBRECZENY MIKLÓS 
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A néxötér kedvencei 
Szerkesztőségünk nap-nap után százával 

kapja legújabb pályázatunk szavazólapjait 
és nagy munka volt az eddig legtöbb sza-
vazatot kapott hölgyek és urak neveit ki-
választani. Tudjuk, hogy olvasóközönségünk 
érdeklődéssel varja az eddigi eredményt és 
ezért itt alább közö jük a hat-hat legtöbb 
szavazat birtokosait. Megtörténhet, hogy a 
jövő hétig az egész lista felfordulhat, mert 
sokan vannak, akik szépszámú szavazattal 
rendelkeznek de neveik még nem kerülhet-
tek be a hat első közé. Tehát itt közöljük 
az eddigi eredményt : 

Ki a legszebb asszony ? 
Hatvany Lilly báróné 63 szavazatot kapott 
Perczel Tiborné 41 
Prónay Pálné 39 
Barczáné Koós Eva 18 „ 
Taxis Dóra báróné 18 
Létay Ernőné 12 

Ki a legelegánsabb asszony 7 
Dessewffy Emiiné grófné 48 szavazatot kapott 
Szász Dezsőné 41 
Kállay Tamásné 32 » » 
Barczáné Koós Éva 29 
Éles Béláné 21 
Kandó Lászlóné 15 

Ki a legszebb leány ? 

Cséry Sári 54 szavazatot kapott 
Horthy Paulette 53 
Beöthy Baba 49 
Eber Villy 31 
Kónyái Ágnes 22 
Marton Mária 14 

Ki a legelegánsabb leány 1 
Voinits Baba 41 szavazatot kapott 
Cséry Sári 41 
Madarassy Beck Tessza 

bárónő - 40 
Beö hy Baba 36 
Odescalchi Baba 

hercegnő 35 
Montag Rózsa 27 

Ki a legszebb férfi ? 
Fáy László 39 szavazatot kapoO 
Batthyány Gyula gróf 32 
Kandó László 28 
Friedrich litván 27 
Kónyái Elemér 18 
Jetiinek Aurél 11 

Ki a legelegánsabb férfi 7 

Pallavicini György őrgróf 72 szavazatot kapott 
Falus Elek 64 
A ndaházy Kasnya Béla 42 
Vass Elemér 40 
Fried Pál 40 
Storer Viktor 21 

Az e heti szavazólapot a „Színházi Élet" 
56-ik oldalán találja meg az olvasó. 

Iványi Grünwald Béla 
Pólya Tibor rajza 

Hermann Lipót 
Pólya Tibor rajza 
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Kezdete léi 11 órakor 
Budapest színház és irodalom dolgában 

lefőzi az egész világot. Nem lehet ezt más-
képen kifejezni, csak így, ahogy mondtuk : 
lefőzi. Ha külföldi ember Pestre jön, le-
gyen az balkáni vagy nyugati, nem győz 
eleget csodálkozni a mi színházi kultúrán-
kon, amely szinte már a fejlődés legmaga-
sabb fokán áll. Még ebben a viszonylatban 
is első hely illeti a Vígszínházát, amely 
a legtöbbet tett a magyar színházi kultura 
fejlődéséért. Amióta Jób Dániel és Roboz 
Imre állanak a Vígszínház művészi ig6zga-
tásának élén, azóta még hatványoíottabban 
igazság, amit mondottunk, mert az európai 
nivóju művészi újítások egész tömegét lehet 
elkönyvelni a legutóbbi esztendő számlájára. 
Most ismét egy olyan uj táj t hoz be a Víg-
színház. amely jelentékeny mértékben nö-
velni fogja Budapest „szinházi világváros" 
jellegét. A jövő hét végétől kezdve éjjeli 
előadásokat fognak 
tartani, amelyeket az 
esti előadás után, fél-
tizenegykor kezdenek 
el. Fölösleges bőveb-
ben fejtegetni, hogy 
ezek az előadások mit 
jelentenek egy világ-
város fejlődési fokoza-
tában- Az e'sö ilyen 
előadás az Osztrigás 
Mi ci reprize lesz. 

Feydeaunak ezt a 
világhírű bohózatát ti-
zen he t évvel ezelőtt 
játszo'ták előszóra Víg-
színházba n, már tiz 
év előtt is felújították 
A premieren Varsányi 
Irén játszotta a cím-
szerepet, Hegedűs Gyu-
la Peti pon tanért, az 
azóta meghalt, kedves 
emlékű Tihanyi Mik-
lós az abbét, Tanay 
Frigyes az ifjú herce-
get. A felújításkor He-
gedűs. Gyula megtar-
totta régi szerepét, míg 
most Csortos Gyula 
szerepét, ezt a kedves 
szerepet. Balassa Jenő 
fogja játszani. 

Az Osztrigás Kíici 
első bemutatója alkal-
mával lázba ejtette 
Párist és utána minden 
szinházi város publi 
kumát. A cselekmény 
rendkívül finom pikan-

I tériáju helyzeteken ke-
re»ztül bonyolítja ősz-
sze Petipon tanár sze-

relmi kalandját, aki egy félvilági hölgyet, 
Osztrigás Micit, kénytden a feleségének ki-
adni. Régi színházi emberek még emlékez-
nek arra a kupiéra, amelyet ekkor Vaisányi 
Irén énekelt a darabban : 

„Volt nékem egy parányi bögrém 
Gömbölyű, kerek, 
A szüleimtől ugy öröklém. 
Még mint kis gyerek, 
Féltekenyen ügyelve rája, 
Becézgetém, mint kis babát. 
Hogy ne lehessen soha kára _ 
S ne tőrjön el a hü ba rá t . . 

Soha még olyan kacagás nem volt a Víg-
színház nézőterén, mint amikor a kupié vé-
gén az öreg abbé ezt mondja : — óh, óh, 
hogy milyen megható történet- Ez a szegény 
kisleány, akinek az egész konyha berende-
zése ez a z egyetlen kis bögre és még ezt is 
felajánlja szent Bonifácnak • , . 

Ezek a harsogó kacagások most újból 
visszatérnek a Vígszínház nézőterére. 

IVÁNYI MÁRTA 
a Várszínházban a „Dolovai nábob leányá"-ban 
héten. Szentirmaynét játszotta meglepő rutinnal, 
tehetségesen. Igen komoly sikere volt 

lépett fel a mult 
kedvesen, nagyon 

Angeio foto 
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Budapest két hete már csak eriől beszél. 
.Aladár Amerikába megy." Ez a Royal Oifeum 
januári műsorának szen2écióje, Aladár ter 
mészatesen Sarkadi Aladár, aki RáUai, 
Király és a többiek példájára kimegy Arne 
rikába. 

Magyarországon ugyanis mindenki, aki 
a színpadon c ^ k valamit is 
számit régen a Nemzeti Szín-
ház örökös tagságára pályá-
zott. Most már nem érdekli 
művészeinket a Nemzeti 
Színház örökös tagsága sem 
és a maradandó babérokról 
szívesen lemondanaka dollár 
kedvéért. Megindult a nagy 
kivándorlási láz, amely annyi 
magyar művészt csábi'ott ki 
a tengeren túlra. 

Ezt a dollái örü-
letet a RoyalOrteum 
újévi műsorára Ala-
dár Amerikában 
cimével Köváry 
Gyula irta meg egy 
7 képes szkeccs for-
májában. Aladár, 
Sarkadi Aladár, a 
népszerű komikus, 
akinek otthon már 
nincs maradása, 
mert bé neje őnagysága álltn 
dóan szermehányásokatteaz neki, 
hogy minden magyar művész 
Amerika földjét tapossa, csak ő 
ül otthon tétlenül és csak ő nem 
akar rövidesen m lliomos lenni. 
Az asszony félre nem érthetően 
biztatja uracskáiát : 

— Mikor mész a másvilágra, 
Akdár ? — kérdezi Sarkaditól. 
— Mikor utazol a másvilágra? 

— Majd csak te utánad, édef 
fiam, válaszol a fzinész. 

Nem h o z n á l azonban semmi 
rábeszélés. Aladár nem akar. Felesége erre 
megharagszik makacsságéra és kizí rja férjét 
a hálószobából Aladár nagyon szorporu és 
mikor yégr» lefekszik az ebédlő díványára, 
különös, r yugtalon álom ereszkedik s>*eireire. 
Kis g i tmok jelennek meg elctie, akik rette-
netes ízámlákat prezentálnak neki. jön a 
bunda szám'a, a ruha «zérr.la. a ka'ap-
számla és őnagysága minden szükségletéről 
hoznék számlát Aladárnak. 

A második képben utazik Amerika felé. 
Aladárunkat nagy ovációkkal fogadják New 
jorkban és a magyar szinészen kitör a dollár-
hajhászás utáni verseny. 

— Hogy áll a dollár ? — kérdezi minden 
embertől, aki csak hoezá fordul. 

Jobbról-balról kínálják szerződéssel és 
végre leszerződik az Amerikai 
Magyar Színházhoz, a Deut-
sches Theaterhez és a New-
joiki Jidiisch Színházhoz, 

A Magyar Színház öltöző-
jében vagyunk és Aladár 
villámgyorsan, amerikai szé-
rlületességben öltözködik. A 
Tatárjárást játsszák é s Sar-
kadi, hires szerepét, Wallen-
steint a'akitja benne. Alig van 

vége jelenésének, 
ott van a Deutsches 
Theater ügyelője,aki 
rögtön átviszi a 
másik színházba, 
ahonnan viszont a 
Jiddisch Színházba 
siet. mert ott a Li 
liom megy aznap 
este, amelynek cím-
szerepét játsza. Az 
előadás végén meg-
jelenik az Árkádia 

Mulató igazgatója: 

— A zenebohócunk megbete-
gedett, kérem mister Sarkadi, 
vállalja el a szerepét, jól meg-
fizetem. — mondja Aladárnak. 

— Hogy áll a dollár ? — kér-
dezi Sarkadi és már öltözik is 
zenebohócnak, sőt az amerikai 
vállalkczás láza annyira elfogja, 
hogy egy zenekar dirigálásét 
is elvállalja, ami súlyos kudarc 
cal végződik. 

Koffert cipel, cipőt pucol, új-
ságot árul é» a végén fáradtan 

Cl le. Haza gondol. Hajnalodik. A színészek 
most mennek haza a Fészekből- Biztosén 
negy pointeur pess volt és ő nincs otíhon. 
Sarké di nas íon elkeseredik és érdeklődve 
figyel fel, airikor egy regülőglp berregétét 
hallja a feje felett. 

Halló, pilóta I Pszt, pilóla I — ordít két-
ségbeesetten, — pilótái 

A gép leszáll. Negy „6"-oa'8zám van az. 
oldalán. 

Fenn : Papp Jancsi, balra : Felhő 
Rózsi, johbra: Geiger Irma, lenn: 
Szécsi Hédi Labori felv. 
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— Halos, ez jó — mondja Aladár, — ez 
a Wesselényi utcáig megy. Kérem vígyen ei 
Pestre és tegyen le a Royal Orfeumnál. 

A pilóta megkönyörül a szegény magyar 
színészen és elviszi haza, vissza az ebédlő-
diványára, ahol aztán felébred nyugtalan 
álmából, meri persze álom volt az egész. 

Zerkovits Béla zeneszámai állandó jó han-
gulatban tartják a publikumot. Sarkadi 
Aladárról pedig csak annyit, hogy önmagát 
adta. 

A műsor másik darabja. Pajzs Elemér 
ügyesen megirt életképe, a .Gyula", Kőüáry 
Gyulával és Solti Herminnel a főszerepben. 
Gyula, a pesti főpincér, szerelmes Rózsiba, 
aki azonban kineveti a lirai .főurat". Végül 
is Gyula vigasztalódik Dubovetznénál. Solti 
Hermin oly komoly színésznőnek bizonyult 

' ismét, hogy most már szeretnénk őt egy 
hosszabb lélekzetü darabban látni, Kőoáry 
a tőle megszokott művészi eszközökkel 
csinált kabinetfigurát a pesti pincér alak-
jából. Felhő Rózsi, Geiger Irma, Baumann 
Erzsi és Kubányi György osztoztak még a 
főszereplők sikerében. 

Shimmy-mánia címmel Zerkovitz Béla irt 
egy hallatlanul mulatságos jelenetet Dezsőffy 
Lászlónak és Sándor Stefinek és ennek kon-
kurense egy másik Zeikovitz-dal, amelyet 
gyönyörűen szcenirozott színpadon Papp 
Jancsi énekel nagy sikerrel, Solti Hermin uj 
kuplékkal szintén sok tapsot kapott. 

Külön kell már egyszer irni a Royal Or-
feum szólóiról. Meg kell írni, milyen érdekes 
tipikusan pesti dolog, fngy ennek a világ 
városnak « legnépszerűbb nótáiról ez a j 
Orfeum gondos-
kodik. Hónap-
ról hónapra pon-
tosan szállítja a 
Royal a zenés-
kávéházak ci-
gányzenekarai, 
a zsurok zongo-
rái és a suszter-
inasok fütyülő» 
szája részére <> 
slágert. 

A boszorká-
nyos űgyeségü 
Zerkovitz, Solti 
Hermin, Papp 
Jancsi. Sándor 
Stefi és Dezsőffy 
László külön, 
nagy és érdekes 
s ik-r í ez. 

Egy-es-y Royal-
Orfeumbeli pre-
mier után pár 
nappal már Pacp 
Jancsi szólói 
vigasztal.ak sze-
relmes szelado-
nok szivét, a 

zsurokon Solti uj nótáival van legnagyobb 
sikere a mükekvelő előadónak és az összes 
tánciikolákban az uj Sándor—Dezsőífy-duett 
dallamára táicolják a shymmit-

Egy héttel a premier után már megőrült 
Pest az uj slágerekért, egyebet sem hallani 
a kávéház kban, vendéglőkben, bárokban, 
mulatságokon, zsurokon, mint ezeket a nagy-
síerü nótákat. 

Az Operába lehet csak menni, ha nem 
Zerkovitzot akar hallani az ember. 
•-'(Tapsolni kell ezért a párat an népszerűsé-
gért az Orfeumnak, Zerkovitznak és Síiné-
szeknek, 

Kőváry Gyula 
Labori fel». 

Solti Hermin 
Labori fehr. 

Az artista részben az Árosa. 
La Guappa, 2 Ohöe, a 3 Hugos, 
r> 2 Washington és az Eleky-
Brighton, G»iger-Jordán tánc-
egyveleg arattak komoly sikert. 

A Royal Orfeum ez évi első 
műsora a legszebb béke évekre 
emlékeztet s bizonyéra sokáig 
fog közönséget vonzani a nép-
szerű Erzsébet-körúti színházba. 

A Royal Orfeum e havi műsora 
méltán ráfzolgf 1 erre e s?ólásra-
A darabok, a szólószámok, az 
artisták — mind elsőrangúik. 



ötvenedszer a Fi-fi 
Évek óta nem emlékeznek a legöregebb 

színházi rókák sem olyan óriási operett 
sikerre, mint a Blaha Lujza Színház .Fi-fi"-
jére. Ez a siker azonban teljesen érthető, 
mert a .Fi-fi" szövegkönyve a legszelleme-
sebb, legötletesebb, legfinomabb, amit csak 
ezen a téren produkálni lehet ; zenéje a leg-
invenciózusabb, legkedvesebb, amit hasonló 
zsánerben komponáltak. Érdekes megfigyelni, 
hogy a „Fi-fi" előadásán minden harmadik 
szó ez : betiltás. Mindenki azon siránkozik, 
hogy milyen szép, milyen felejthetetlen lehe-
tett ez az operett a főpróbán, amikor a 
rendőrség keze még nem takeita be a sze-
replőket. Minden földi halandó a „Fi fi" 
régi formái után áhítozik és talán sohasem 
irigyelték ugy az újságírókat, színészeket, 
mint most ; mert nekik megadatott, hogy a 

-Fi-fi"-1 eredeti formájában láthatták. Mikor 
felmegy a függöny és megjelennek a gyö-
nyörű, kis kacér toalettek, öreg urak, fiatal-
emberek. szép asszonyok igy sóhajtanak 
fel : „Milyen lehetett ez a betiltás előtt 7" 
.Képzelem a kosztümöket". 

Most, hogy a .Fi-fi" elérte az ötvenedik 
előadást, azt hiszük, kedves meglep téssel 
szolgálunk közönségünknek, ha ehelyütt 
most leadjuk Faragó Géza ölletes, eredeti 
toalelt terveit, amelyek szerint a főpróba 
ruhái készültek és amelyeket azóta egy kissé 
kibővítettek, ami azonben a „Fi fi"-nek már 
nem árthatott. Ezt bizonyítja a legrövidebb 
idő ali t t elért ötvenedik előadás. 

A .Fi f i"ről már annyi vicc van forga 
lomban, hogy a hire szinte már legenda-
szerü és a Blaha Lujza Színház környékén 
ezt beszélik, hogy ennek ez operettnek már 
történetírója is akadt, aki a betiltás pilla-

natától kezdve minden ér-
dekes eseményt feljegyzett, 
ami a hires operett kört 1 
történt. Az ötvenedik elő-
adás szép jubeliumára mi 
is közlünk itt néhány szemel-
vényt a „Fi-fi" történelemből. 

Sarkadi Aladár, akit külön 
erre a szerepre szerződtettek, 
a betiltás hallatára ijedten 
futott Szirmai direktorhoz, 
lábai elé vetette magát és 
kétségbeesetten egyre azt is 
mételte: 

h — Brot los I Brot los I 

Aspasia toiletteje az I. félvonásban Faragó rajza és kreációja 

Mint ismeretes, van a 
„Fi fi"-ben egy fátyol füg 
göny, amely minden este. 
— valahányszor a ravasz 
Maximas lakatot tesz rá. 
— nyíltszíni tapsot kap. 
Ennek a nagysikerű fátyol-
függönyne't érdekes törté-
nete van. Amikor Tihanyi 
főrendező a költségvetést be-
nyújtotta, Lázár, a takarékos-
ságáról ismert direktor erő-
sen tiltakozott a fátyol-füg-
göny ellen. Ni pókig ilyen és 
hasonló párbeszédek játszód-
tak le az igazgaU i irodában : 

— Kedves főrendező ur, 
nemkell fátyolfüggöny—mon-
dotta egvre Lázár igazgató. 

— Fátyolfüggönv kell, — 
ismételte váltig Tihanyi. 

— Párisban sem volt fá 
tyolfüggöny, — bizonyítgatta 
Lázár a maga igazát, 

— Kedves diiektor ur, azéit 
Pesten lehet, — erősködött 
Tihanyi. 
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Aspasia toiletteje a II. felvonásban 
Faragó rajza és kreációja 

Végre is Beöthy László vezérigazgató dön-
tött a fátyolfüggöny ügyben és végre telje-
sült Tihaiyi vágya: lett fátyolfüggöny. Meg-
volt a főpróba és a függönynek óriási sikere 
volt. Lázár igazgató nem szólt semmit, csak 
mosolygott. Azóta minden es 'e pontosan, a 
fátyolfüggöny jelenethez jön be Lázár igaz-
gató és a nyilt8zini tapson mindig mosoly-
gott. V^gre az 50 ik előadáson igy szólt : 

— Milyen kedves, milyen ötletes és pont 
ezzel a fátyolfüggönnyel nem tudtam meg-
barátkozni. 

• 

Minden előadáson akadnak , akik mélyen 
fájlalják, hogy nem az eredeti kosztümökben 
láthatták a .Fi-fi"-t. Az egvik este két kövér 
ur ült egymás mellett a töldszintsn. Kezdés 
előtt éppen arról beszélgettek, hogy a sze-
replőket valószínűleg nagyon felöltöztették. 

És tényleg. Felmegy a függöny, megjelen-
nek a talpig paplan Pa burkolt modellek, 
mire az egy k kövér ur k iábrándul tan szólt 
oda társához : 

— Ajvé I 
De nemsokára kicsavarodnak a peplonból 

a modellek és ott állnak dekoltálva, mezí-
telen lábszárakkal. Erre az előbbi kövér 
ur ismét megszólalt : 

— Ezó I 
* 

Szin'e legendás, hogy a szereplők m;ny-
nyire szeretik szerep siket. Honthy, Ujoári. 
Galetta szinte minden hangsúlyt számonkér-
nek egymástól. Sarkadi és Újvári dialógusá-

nál, Újvári véletlenségből elhagyóit egy .és" 
szócskát, felfldta a végszót és várta partnere 
feleletét. Sarkadi azonban kutat a fö'dön és 
rendületlenül keres valamit, amig Újvári rá 
nem szól : 

— Mit keresel Maximmus? 
— Azt az .és"-t, amit a nagyságos ur el 

vesztett, — feleli nagy lelkinyugalommat 
Sarkadi. 

• 

Tulajdonképen alig történt valami kis vál-
toztatás a kosztümökben. A modellek első 
felvonásbeli szalagos ruhája alá került csak 
egy lenge kis szoknyáctka és a derékra 
egy kis leibchenszerü dolog. Tudniillik ez 
volt a legjobban kifogásolt ruha. Egy fatális 
véletlen okozta a bajt . Az arany-melltar-
tokról, pontos mértéket kapott készítőjük, de 
ez a méret elveszett. Idő már nem volt és 
igy készítettek 16 darab egyforma kagyló'. 
Itt tőrtént azután a ba j . 

Mert egyformák voltak a kagylók, viszont 
a hölgyek nem voltak egyformák. 

De betiltás nélkül is kjavitot ták volna a 
hibás darabokat. Tihanyi Vilmos, a szigorú 
főrendező személyes közreműködése mellett 
uj kagylók készültek 

• 
Eddig a .Fi fi" történelmi feljegyzései ez 

ötvenedik e lőadásra . A háromszázadik jubi 
leumra könyvet irunk róla 

A modellek toiletteje 
Faragó rajza és kreációja 
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Kiss József 
utolsó Kézírása 

Zilafü Gyula, a kedves és mindenki 
által szeretett Zsiil, könyvet ir most, amehf-
ben negyvenháromesztendős színészi múlt-
jának epizódjait, érdekes eseményeit jegyzi 
fel. Zsül már a nyár folyamán elkészült 
könyvének nagy részével és azt átadta a 
napokban elhunyt költőnek, Kiss József-
nek, hogy olvassa át. Kiss József, akit 
régi barátság fűzött Zsülhöz, nyomban el 
is olvasta a kéziratot és az itt következő 
levelet irta Zilahy Gyulának: 

Zilahy legbecsesebb emlékei között őrzi 
a kéziratot, amely az elhunyt költőnek 
utolsó kezeirása. 

M ű k e d v e l ő k 
A „Színházi Élet" a most megin-

duló intenzív műkedvelő szezonban 
fokozott mértékben kíván foglalkozni 
a derék kulturális hivatást teljesítő 
műkedvelő társaságok munkájával. 
Nemcsak a fővárosban, hanem a 
környékbeli községekben is sok ilyen 
agilis társaság működik, akiknek 
előadásairól állandóan meg fogunk 
emlékezni. Kérjük tehát a társaságok 
vezetőit, hogy címeiket a „Színházi 
Elet" szerkesztőségében bejelentem 
és az előadások dátumáról bennün-
ket értesíteni szíveskedjenek. 

J ó z s e f f ő h e r c e g é i t 
a b o h é m e k k ö z O l l 

Ritka látogatója volt a mult hét szom-
batján a Fészek Clubnak. József főherceg 
jött ei feleségével, fiával és leányával, hogy 
demonstrálja azt a rokonszenvet, amelyet 
eddig is tanúsított a királyi hercegi család 
a magyar művészet, különösen pedig a 
srinészek iránt. József főhercegék látogatása 
természetesen nagy örömet okozott a Fé-
szekben, ahol ezen az estén a népszerű 
fenségeken kivül más vendéget nem is 
fogadtak. Kizárólag a Fészek tagjai jelen-
hettek meg és így valóban bohém környe-
zetben tölthette József főherceg és családja 
a kedves estét, amelynek hangulatát a 
legkevésbé sem feszélyezte a magas ven-
dégek jelenléte. 
, Környey Béla, a Fészek elnöke, fogadta 
a vendégeket. Kedves, közvetlen, egyszerű 
üdvözlő szavakat mondott hivatalos szó-
noklat helyett. A fészek ajtajában várt 
a fenségekre és amikor József királyi her-
ceg megrázta a kezét, igy szólt hozzá : 

— Isten hozta nálunk. Foglaljon helyet, 
Fenség és érezze jól magát! 

Láthatólag szivesebben hallgatták a 
Vendégek ezt a pár magyaros szives szót, 
mint sok nagyképű és üres diplomata szó-
noklatát. 

Äz első sorban foglaltak helyet a fensé-
gek. Äuguszta királyi főhercegnő mellett 
Környey Béla, József királyi főherceg mel-
lett Hegedűs Gyula látták el a házigazda 
tisztét. Ä vendégek elragadtatással tap-
soltak Sándor Erzsi és Sándor Mariska 
gyönyörű énekének és pompásan mulattak 
Béketfy László kedves tréfáin. 

Ä műsor után fesztelen hangulatban vo-
nult a fenséges pár a buffetbe, ahol alkal-
muk volt a Fészek konyháját is megdi-
csérni. Äuguszta királyi főhercegnő külö-
nös érdeklődéssel kérdezősködött a művé-
szek, főkép a színészek helyzete felől; 
az ő szinházszeretete már régen köztudo-
mású. Sokszor tapsolt már valamennyi pesti 
színházban, most szívesen ismerkedett meg 
személyesen is a szinészékkel. Ez volt az 
első alkatom, amikor József főhercegék lá-
togatásukkal tisztelték meg a Fészek Clubot 
és mindjárt azt is kijelentették, hogy első 
látogatásuk nem lesz egyben az utolsó is. 
Éjjel egy órakor távoztak a fenségek ki-
tűnő hangulatban és még kitűnőbb im-
pressziókkal. 

Ez csak természetes . . . 
Mért csodálkoznak az emberek, 
kik a Műcsarnokba jártak ki, 
bogy a Képzőművészek Egyesületéből 

éppen 
a kiváló művészek váltak ki ? 

(LENGYELRE) 
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H »Színházi Élet« postája ismételten 
szolgált már olyan meglepetéssel, hogy 
Valaki a messze távolból valamelyik pesti 
művésznő vagy művész kezét tiszteletteljesen 
megkéri. E heti leveleink között is akadt 
egy, amelyben Lukács János (Naugatuek 

Com. Box. 482. Nord-Ameiika ), megkéri 
1Simonéi Máriának, a Belvárosi Szinház mű-
vésznőjének kezét. 

fiuszonkilencéves mindössze Luhács Já-
nos, a szerelmes amerikai, aki a »szinházi 
kis könyvecskében«. azaz a Szinházi Élet-
ben meglátta a művésznő arcképét és sze-
relem támadt az ő szivében. Olvassuk 
a levelét és látjuk, hogy nagyon elfelej-
tett már magyarul a mi kivándorolt ha-
izánkfia, pjkii azt irja a »tisztelt művész 
ari leány <i-nak, hogy: 

»...IVan nekem Pár száz Dollár és én 
kérek magát, hogy irjon nekem Pár sort, 
ma/t én is irok többett magának aztán. 
Wállaszt is war ok...« Valamivel odébb fo-
gadkozik, hogy neki hinni lehet: »...én az 
igazsák ïrok magának, hogy én magát 
Inagyon szerettlek és soha se el nem Fel-
lettlek...« 

„ A b ű n " 
Gárdonyi Vilma, a Renais-

sance fiatal művésznője igen 
jelentékeny stkerrel vendég-
szerepel az Intimkabaréban 
Zsoldos Andor, A bűn cimü ' 
d ráméjábnn. Igen értékes és 
érdekes Zsoldos Andornak 
ez a kis darabja. Egy szí-
nésznőről szól, aki nem kap 
szerepet szegény s akihez a 
szereposztó a primadonna 
szerepét viszi el. A legna-
gyobb öröm és boldogság, a 
kis színésznő fölzeng d adal 
maian aztán összeomlik a 
legnagyobb tragédiában ; a 
szereposztó szerelmes belé. 
kicserélte a szerepeket, ho jy 
örömet szerezzen a leánynak. 
Csupa izgalom, drámai lük-
tetés és csillogó, bájos hu-
mor kaleidoszkópja ez a fél 
óráig tartó darab. A téma és 
Zsoldos Andor tehetsége há-
rom fölvonást is kibírt volna 
Gárdonyi Vilma feltűnést 
keltő színészi intelligenciával, 
mélységes drámai erővel ját-
szotta el a széles skálájú sze-
repet. A fiatal színésznő 
megjelenése és tehetsége 
egyaránt kivételes jövőt biz- » 
tositanak »zámára. Legköze-
lebb, a Renaissance egyik 
újdonságában fogja Gárdonyi 
Vilma a főszerepet játszani. 
Meglepetést keltett Kozma 
Béla, aki a szereposztót ját-
szotta »ok ezivvel, közvetlen 
aéggel. Balla Kálmán színész 
és rendező egyaránt rászol-
gált az elismerésre. Igen ked-
ves Medgyasiai Hajnal. Intim 

Kabaré : .A 
Gárdonyi Vilma 

bűn" Labori felvitele 
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Főtanácsos mint szerző 

A pénzügyi főtanácsosok hivatalos testülete 
bizonyára igen büszke egyik tagjára, dr. Tor-
kos Bélára, akinek „Furcsa jubileum" cimü 
bohózatát a januári műsorban, nagy sikerrel 
mutatta be a Fővárosi Orfeum. Dr. Torkos 
Béla már nem újonc a színpadi sikerek terén, 
Eddig már több színpadon előadták darabjait. 
A kis boczorkány-t. A madár a kalilban-t 
és a Lelki disszonanciá t- Sok szép verset is 
irt szépirodalmi lapokba. 

A szenvedélyes 
telefonisia 

A szenvedélyes telefonista : Csillag Teréz 
leánya, egy végtelenül bájos hölgy, aki na-
gyon szereti a mamáját és nagyon szeret 
telefonálni. Bizony megesik, hogyha társa-
saságokba, zsurokra hivatalos, a „szervusz-

tok kedveseim" elrebegése után azonnal 
odaül a telefonhoz s mivel Csillag Teréz 
is szenvedélyes telefonáló, órák hosszán át 
eldiskurálnak. 

Góth Sándorék és Csillagék igen jó barát-
ságban vannak s a Csillag kisasszony gya-

kori vendég Góthéknál. Ahányszor ott van 
náluk, mindig rendesen, szorgalmasan fel-
hívja a mamájá t s Góth Sándor valóságos 
kétségbeesésére bizony jó időbe telik, mig 
leteszi a kagylót. Ez történt a héten is. A 
kölcsönös üdvözlés u'én rrár ott ült Csillag 

Teréz leánya Góthék [telefonjánál s kezdő-
dött a „Halló, m a m a ? Hogy vagy? Képzeld 
stb. . . 

Góth lörte a fejét : hogy figyelmeztesse, 
hogy szeretne már ő is egy kicsit elbeszél-
getni a kisasszonnyal. Nem szólhatott rá, 
hogy ne telefonáljon, próbálta hát türelme-
mesen kivárni, mig leteszi a kagylót. Mult 
az idő, a -negyedórákat követték a félőrák. 

ez órák, még mindig nem bontott a köz-
pont. Egyszerre Góthnak pompás ötlete tá-
madt. Kiment a szobából 8 csak abban a 
pillanatban lépett cda vissza, amikor Csillag 
kisasszony, végre letette a kagylót. Ekkor 
azonban már Góth ősz, öreg embernek volt 
maszkírozva, mellig érő szakállal, hófehér 
parókával. 

— Hát magával mi töriént? — kérdezte 
ijedten Csillag Teréz leánya. 

— Semmi különös — válaszolta Góth — 
csak megőszültem mig maga telefonált. 
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Cfács Pesr>eJ-er 

Hajdú Eta — Suhanc 
Hajdú Eta, a Vígsz ínház máris nép-

szerű művésznője a z elmúlt héten a z 
Újpesti N é p s z í n h á z b a n v e n d é g s z e r e p e l t , 
ahol a Suhanc reprizén a c ímszerepet ját-
szotta. A p o m p á s tehe'ségü fiatal szí-
nésznő igazi operett-primadonna quali-
tásokat árult el ezze l a fe l lépésével i s . 
A szeptemberben megnyí ló Fővárosi 

Sz ínházban k o m o l y fe ladatok várakoz-
nak Hajdú Etára. 

BÊKEFI LÄJOS JUBILEUMA. Régi, ér-
demes vidéki színész Békefi Lajos, a nagy-
váradi Szigligeti Szinház tagja Január 7-én 
ünnepelte színművészeti pályájának 30 éves 
(évfordulóját és ez alkalomból a nagyvá-
radi közönség és kartársai meleg óvádók-
ban részesitettéüS a jubilánst. 
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INTIM "PISTA, hogy mi a legfrissebb 
színházi hir ? 

— A Fi-fi-ügy. Az történt ugyan-
is, hogy a „fordítsa vissza" jelszó 
alatt ismert régi-régi vicc most az 
egyszer végre egész komolyan meg-
valósult. Révész Ferenc, aki a Fi-
fi-t Magyarország részére megsze-
rezte előadásra, felszólítást kapott, 
hogy engedje át a nagyszerű ope-
rettet Németország számára is. Mint-
hogy azonban Christiné finom zenéje 

ÁCS KLÁRA 
ipormüvésznő a Gellért-szálló egyik estélyén 
a színpadon kis szövetdarabokból nagyszerű 
kosziümöt állított össze. Igen ügyes volt. 
amit cs.rált, meaérdemelten sok tapsot 

kapott 

időközben Heltai Jenő nagyszerűen 
átdolgozott szövegével aratott rend-
kívüli sikert, a német színpadok 
Heltai szövegével kívánják előadni 
a darabot. A Fí-fi-t tehát németre 
— Heltai szövegéből fordítják, ami-
nek természetes következménye, hogy 
a németországi előadások után Hel-
tai is fog tantiémet kapni. 

— Mit tud A sárga keztyü-ről ? 
— Bakonyi Károly uj darabja a 

Vígszínház nagy érdeklődéssel várt 
soron következő újdonsága. A hős-
nője egy operaénekesnő, aki egy 
grófnak a felesége. Arról nevezetes, 
hogy egy hetes-fogata van: udvar-
lóinak serege. A darab első felvo-
nása, amelynek csupa férfi szerep-
lője van, egy lovassági laktanyában 
játszódik, ahol a grófi férj párbaj- j 
ban megöli a hetes-fogat egyik tag-
ját, akiről azt hitte, hogy gyengéd 
szálak fűzik az énekesnő grófnéhoz. 
Később • kiderül, hogy nem ez az 
úriember volt az, aki felé jogosán 
irányulhatott gyanú, viszont az, hogy 
ki az igazi és van-e egyáltalában 
ilyen tagja a hetes-fogatnak, csak a 
darab további folyamán derül ki. 
Többet egyelőre nem árulhatok el 
a darabról. 

— Mi újság az irodalom berkei-
ben ? 

— Kemény Simon tiszteletére, most 
megjelent gyönyörű verskötetének 
nagy sikere alkalmából, a barátai 
finom és pompásan sikerült vacso-
rát rendeztek a New Yok művész-
szobájában, ahol ez alkalommal az 
iró- és művészvilág összes kitűnő-
ségei megjelentek és lelkesen ünne-
pelték a költőt. 

— Mi van Fedák Sárival ? 
— Zsazsa most néhány napig 
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Bécsben volt, de már ' visszaérkezett 
onnan és 23-án hosszú időre bucsut 
mond Budapestnek. A művésznő 
Párison át Cherbourgba utazik, ahon-
nan a Cunard-társaság Aquitania 
nevü gőzösén utazik New-Yorkba. 

— Meséljen még valamit? 
— Bayor Gizi ismét egészséges 

és játszik. Január 14-én nagysza-
bású népies jelmezest lesz Tükrössy 
Richárdéknál, ahol a pesti társaság 
krémje fog megjelenni. Egy hét múlva 
lesz a Magyar Színházban Szomory 
Dezső II. Lajos cimü darabjának 
premiérje. A Blaha Lujza Színház 
is megkezdte végre soron következő 
újdonságának előkészületeit. Az uj 
operettcime Toto és fősze-
repét Dénes Oszkár fogja 
játsszam. Nagy kérdés 
azonban, hogy a Fi-fi 
mellett egyáltalában szín-
re kerülhet-e még az idei 
évadban az újdonság. A 
Király Színházban február 
közepén lesz premiér, a 
Babavásár bemutatója. A 
Városi Színház viszont 
már január 20-án készül 
soron következő újdonsá-
gának, A hamburgi me-
nyasszonynak a bemuta-
tójára. 

dékessé lett az a nagy házasság, 
amelynek megtörténte után egy-
szerre lavinaszerűen bonyolódnak 
majd le az összes függőben levő 
házasságok, mert mindenütt el fog 
hangzani: „ha ő elvette, miért ne 
vennél el te is engem !?" Figyeljenek 
tehát jól a közeli hetek hymen-ese-
ményeire. És most . . . 

— Hová megy 7 

— Táviratoznom kell Kálmán 
Imrének, akit nagy gyász ért: az 
édesapja, aki olyan büszke volt rá 
és akinek annyi örömet szerzett, 
meghalt. 

-0 

— Most valami plety-
kát kérünk. 

— Mondok, de figyel-
meztetem magukat, hogy 
igyáltalában nem pletyka 
1 z, amit elmondok, hanem 

legkomolyabb tény. Az 
ij esztendő horoszkópján 
igyanis rendkívül sok a 
iázasság. Most végre ese- nagy sikerrel 

EMBER ILUS 
táncolt az elmúlt vasárnap a 

a Concert des Parfümesön 
Helikonban 
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A „Véres költő" 
Kosztolányi Dezső 

ebben a kötetében 
adja legteljesebb írói 
egyéniségét: szikrázó 
szineit, halk hangu-
latainak szivárványlá-
sát, romantikus, néha 
szentimentalizmusba 

hajló élet- és ember-
látását. Stilusának 
muzsikája azokra az 

érett szépségű költeményekre emlékeztet, 
melyek őt rnnak idején egy csapásra tették 
hírneves költővé. Ebben a regényben egy 
artisztikus lélek minden lobbanása, min-
den szenvedése, minden álma kifejeződik-
a legteljesebb hangszereléssel és a legr 
válogatottabb, mondhatni Iegexotikusabb ki-
fejezési gazdagságban. »A- véres költő« 
alakjai olvasás közben megelevenednek és 
önkéntelenül is ma élő alakokra gondo-
lunk. Ez ügyben magához a szerzőhöz, 
Kosztolányi Dezsőhöz fordultunk, aki »kul-
csos« regényéről a következőket mondotta: 

— Regényemet a múlt év tavaszán 
írtam. Márciustól juiiusig, egyfolytában, 
éjjel-nappal. Ezalatt sehova nem jártain, 
semmivel nem törődtem, megengedtem ma-
gamnak azt a boldog fényűzést, hogy 
majdnem husz évszázadnyira menjek vissza 
az időben s egy régen elmúlt korban éljek. 
Ez az élet annyira vonzó volt, hogy el-
telejtettem a mait. Ebédemet, vacsorámat 
íróasztalomra hozattam és sokszor kinőtt 
a szakállam-biajuszom. Egyetlen pihenésem 
az volt, hogy délután kijártam Äquira-
kumba a római sírok és romok közé. 

— Többen felismertek egy-egy alakom-
Iban ma élő írókat, színészeket, színésznő-
ket és tudakolták tőrem, kicsoda ez, az, 
mindenekelőtt kicsoda Nero császár mo-
dellje. R kérdésre nem válaszolhatok ne-
vekkel, mert senkit se akartam Lemintázni, 
de azért örülök, hogy ezt kérdezik tőlem. 
Mert, ugy látszik, az élet jegyét viseli 
magán regényem. Äz élet pedig akkor 
is csak olyan volt, mint ma. Színészek 
játszottak, fizetett tapsoncok működtek, ka-
baré-jeleneteket adtak elő,, az írók szembe 
dicsérték munkáikat s hátuk mögött szid-
ták egymást. Valóban, ez a hanyatló és 
betegesen kifinomult kor egy antik iro-
dalmi kávéház képét mutatja, hetérákkal, 
ripacsokkal, műkedvelő irócskákkal, hadi-
gazdagokkal, forradalmárokkal s titokban 
szenvedő nemes lángelmékkel. 

— Szememre lobbantották, hogy kerü-
löm az arkaizálást. Nagyon örültem neki. 
Borzadok attól a történeti regénytől, mely-

nek alakjai tudják, hogy ők történeti ala-
kok Ki tudja ezt ma a pesti utcán? 
És kl tudja Rómában, Nero alatt? Ä lel-
kek mindig egyformák és az emberek min-
dig egyformán mondják: »fáj a fejem«, 
vagy: »éhes vagyok«. Csak a klasszikus 
írók hatásának tulaj donitható, hogy divatba 
jöttek azok a görögtüzes, gipszszobros re-
gények, melyek az ókori hősöket így beszél-
tetik: »Jupiterre mondom«, »Amor szivén 
talált«. Olyan ez, mintha egy későbbi szá-
zadban élő iró a miai pesti utcát Vörös-
marty nagyszerű nyelvén szólaltatná meg. 

— Neró évek óta mélyen érdekelt, ö 
a műkedvelő iró, az óriás féltehetség, a 
korcs művész, aki hibáiban példázza az 
igazit is. Eddig csak szörnynek állították 
oda a történetírók es regényírók. De mi 
az, hogy: szörny? Puszta szó, frázis. Élete 
utolsó állomásán bizonyára az volt. Az 
izgatott, hogy juthatott oda. 

— Még ezt mondhatom: »/I véres köl-
tő«-1, Stefan I. Klein, Frankfurtban élő 
iró forditja németre, ki a Heidelbergben 
megjelent Magische Laterne cimü német 
kötetemet tolmácsolta évekkel ezelőtt. Ezen 
a tavaszon jelenik meg németül. Franciára 
pedig Fóty Lajos, a Sorbonne tanárja, 
forditja, Delaquis-vel, a párisi költővel 
együtt. 

Néked szól minden 
Korda Tibor ve r seskönyve 

Äz előttünk fekvő verseket kétségtelenül 
fiatal ember irta; látjuk a nagy mindent-
akarást, halljuk a fel-feltörő sóhajokat, 
végigkísérjük a holt betűk fekete során 
a halál és szerelem problémáiba merülő 
fiatal költőt, aki tehetségről és reményi-
teljes jövőről bizonykodik. Korda Tibor 

beteges mohósággal 
habzsolja az élet örö-
meit, mintha ugy 
érezné, hogy az élet 
rövid és sietni kell, 
hogy még idejekorán 
felszürcsöljünk min-
dent, amit nyújthat 
nekünk ez a nagy, 

szines, illatos káosz: az élet. Költő és ál-
modó, de gyakran disszonáns hangok ve-
gyülnek a szép sorok közé, mint ahogy 
az élet szépségeit is olykor megzavarják 
a csúnya árnyak, amelyek félelmetes tö-
megben torlódnak eléje a Sok csalódást 
okozó, rögös uton. Fél a haláltól, de van 
ugy, hogy kívánja a félelmetes csont-
gavallér jöttét, olykor tagadja az Istent 
és később »mea culpá«-zva hull eléje. 
Korda Tibor nevével sokszor és örömmel 
fogunk még találkozni. 
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Farkas Károly : 
Megfigyelések a menetjegyirodában 

Első pilla-
natra valami 
furcsa sza'i-
olvasmány-

nak hisszük 
de már az 
első sorok 

után érdek-
lődve fordu-
lunk a könyv 
sorai fölé. Él-
vezetes, for-
dulatos, mint 
egy regény és 
Farkas Ká-
roly, a Me-
neti egyiro da 
főnöke nem 
végzett hiá-
bavaló mun-
kát, amikor 
huszonötéves 
megfigyelé-

seit, tapasz-
talatait a Me-

netjegvirodáról könyvalakban összegyüj'ötte. 
Ez a kötet nincsen telve száraz számada-
tokkal. Farfeas Sándor egy rutinos regényíró 
szemével nézi, figyeli az embereket, kedve-
sen elmereng a régi jó időkön, amikor még 
ilyeneket lehetett hallani az irodában: .Kérek 
négy forintért egy jegyet Bécsbe", vagy „ké-
rek egy Cun«rd hajójegyet Fiúmétól Nápojyig 
kabinnal, teljes ellátással száznegyvennégy 
koronáért". 

Most négyezer koronába kerül egy j?gy 
Bécsbe, Farkas Károly ügyesen megírt könyve 
nemcsak a szakköröknek, de az utazóközön-
ségnek is kellemes olvasmánynak fog bizo-
nyulni-

Mádiné Vass Rózsa 
A Budapesti Színház 

igen kedves újévi 
ajándékkal szolgált a 

: kicsinyeknek, ameny-
I nyiben b;mutatta Md-
1 diné Vass Rózsa .Ri-
gó csövű királyfi" vagy 
„A rátartós királyle-
ány" cimü mesejátékát, 

fiádiné Ve ss Rózsa már több gyermekda-
abbal gazdagította ifjúsági irodalmunkat és 
ívvel is, mint minden eddigi munkájával, 
özei tudott férkőzni a kicsinyek szivéhez. 

Érdekes francia mozgókép készült el 
nemrégiben. A cime: »A szókimondó asz-
tszonyság fia«. Természetesen Lefeubre tá-
bornagy! és Hübscher Kata fiáról van szó. 

A párisi Vieux-Colotnbier Színház bemu-
tatta a Dosztojevszkij regénye után ké-
szült »Karamazoff fivérek« cimü drámát. 
Szerzője Copeau, a hires színész. 

Ä párisi Odeon uj igazgatója dernier, 
a világhírű színművész lett. 

Londonban előadták Bemard Shaw uj 
darabját, »Heartbreak House« címen. 

Suzanne Després a minap játszotta há-
romszázadszor Ibsen »Nórá«-jának címsze-
repét. 

Genfben fantasztikusan érdekes Macbeth 
előadást produkált Pitoéff, a híres orosz 
rendező és színész. 

A Comédie Française előadta Paul Gé-
raldy »Szeretni...« cimü szinmiívét. A női 
főszerepet Pierot kisasszony játszotta. 

Lou Tellegen, a világhírű, rendkiviili 
szépségéről nevezetes amerikai színész, 
amerikai hir szerint, súlyosan megsebesült 
egy autószerencsétlenség alkalmával. 

Párisban bemutatták Hue uj operáját, 
amely Blasco Hauer regénye után ké-
szült. A cime: »A székesegyház árnyéká-
ban.« 

Amsterdamban szinre került Crommely-
nek hires expresszionista drámája, a 
»Nagyszerű kakadu« (Cucu magnifique). 

Párisban nagy sikerrel ujitották fel a 
»Zsiványok «cimü Offenbach vigoperát. 

Münchenben előadták Rabindranath Ta-
gore »A kertész« cimü költeményét, Fran-
kenburger zenéjével. 

Barcelonában érdekes operaelőadás volt, 
a Charpentier »Lujzája« került szinre, Vyx 
kisasszony, a nálunk is nevezetes Vyx al-
ezredes nővérével a főszerepben. 
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Zalovetzky Vilma D. Sz5nyi Margit Udvardy Etta Sz. Tutsek Sári 

Nagy sikerrel szerepelt a héten a Zeneművészeti Főiskolában az első magyar női Vokál 
kvartett. Gazdag műsoruk, amely a XVl-ik századtól napjainkig mindent felölelt, nagyoi 
sok tapsot kapott. A kvartetten kivül voltak szóló, duett és terzett számaik is. Zalooehk 

Vilma februárban és Udvardy EtU márciusban önálló hangversenyt is adnak. 

Csokonai ismeretlen " 
A bécsi titkos rendőri levéltárban né'-ány 

kiadatlan magyar költeményt találtam, ame-
lyeket a Verfraufe'-k bizelmas jelentéseinek 
alapján koboztak el. Akad köztük derűs 
irodalmi és művészeti szenzáció is, amely 
speciálisan a Színházi Élet közönségét ér-
dekelheti. Efféle a Csokonai-lelet. A kémjelen-
tések egyrésze Csokonai Vitéz Mihályt gya-
núsította azzal, hogy a devalváció alkalmá-
tól pasquillus-t irt Ferenc császár és kör-
nyezete ellen. Ezért foglalták le sok manus-
criptumát s mint Csokonai-verset csatolták 
ad acta az alábbi fura alliterációs zönge-
ményt is. Kőmivesné nevű acfrice-hoz irta 
volna a szerelmes ódát s ezt a színésznőt 
is meg akarták nyerni spion-nak, de nem 
sikerült. Maga a ver j sz szerint ez: 

Ecce quam bonum quamque ju-
cundum habitare fratres in unum 

Szíves szavak 
Szög szivemben szép személyed serkentő 

személye 
Szur sebemnek szálká ától sokasult sérelme 
Szenvedd szivemnek szerelmét. 
Szemléld szorongattatásom, 
Sürü sóhajtásom. 

Szemlélj szánakozó szemmel »zolgádnak 
sebére, 

Szelídítsd szabad szívedet szivem szerelmére 
Szivér szolgálom szivedet, 

erse egy szinésznőhöz 
Szerettem szép személyedet. 
Szép személyedért szenvedek. 
Sárgulok senyvedek. 

Szakadatlan szívességgel szivednek szolgálok, 
Személyedhez szép szavadra sietve sétálok. 
Soha szivem szerelmedtől. 
Sem személyem személyedtől 
Semmi szívhez ne ti szerződik 
Soha sem szegődik, 

Sopánkodó sóhajtásom sokszor számlál-
hatnád. 

Sérül szivem, táigul színem, sorsomat 
szánhatnád. 

Szép személyed szemlélése. 
Szolgád szive szenvedése. 
Szereteled szer sebére. 
Siess szerelmére 1 

Csokonai versét egész'csomó más ismeretlen 
költeménnyel együtt elszavalják a Vigadó-
ban, január 19-én este. Komoly, páratlan 
irodalmi fölfedezés is kerül ezúttal nyilvá-
nosságra, Vörösmarty megrázó kiadatlan 
müve. Előadásom kapcsán Balassa Imre a 
későbbi magyar költőkről fog beszélni és 
szaval is. Pe'chy Blanka a kibányászott költői 
értékek legjavát fogja interpretálni és Ady 
Érdre ismeretlen versét is bemutja, minden-
nél drágább ajándékul. Bazilides Mária a 
költők legszebb dalait elénekli majd. 

Tábori Kornél 
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A Konzert közleményei 
B, Rad5 Lily hangversenyénekesnő és Hoff-

mann Pal gordonkaművész együttes estélye 
január 18-án. 

Bucsá' Délazongoraművésznő hangversenye 
január 21-én. 

Felek y Géza dr- előadása a legújabb angol 
és francia regénytől január 21-én (ciklus 
I. előadás). 

Budapesti Hangverseny egy let zenekari 
estélye: Fleischer Antal (arntgv, Milassin 
Máiia, Weltmann Rózsi, Venczel Bé!n és 
Kentner Lajos közremüködéseveljanuár 22-én. 

Hegyi Emanuel II. zongoraestje február3 én. 
(Jeíviroda: Váci utca 10.) 

Krőmel Aurélia 
Még egészen fiatal hölgy Krőmel Auré'ia, 

mindössze tizenegyéves, de máris kész, ki-
farolt művésznő. Az elmi lt vasárnapon tar-
to;ta első táncestélyét a Vigadóban és olyan 
nagy sikere volt, hotry a publikum nem 
akarta leengedni a dobogóról. 

Humoros müvés3ei 
Világhírű külföldi és magyar művészek 

legvidámabb képei és főképp karrikaturái 
Tarkítják Tábori Kornél háromfölvonásos 
előadását, amely január 15-ikén, délelőtt 
11 órakor lesz az Omniában. Ä Színházi 
Elet több derűs, artisztikus képe is vetí-
tésre' kerül, továbbá öt kacagtató film. 
Ä magyar humort és karakterisztikus mű-
velőit külön vig fölvonás mutatja be. 

A 3 MANLEY 
ismét Pesten van és ismét o'yan nagy sikerük 
van, mint volt akkor, amikor először léptek 

fil a Royal-Orfeumban 
Angelo foto 

SÁNDOR RENÉ 
a kiváló t th ' tségű zongoraművésznő tizen-
ötödikén vasárnap este 8 ór kor tartja íreg 
zongoraestélyét a ZeneaVadémiábtn Jegyek 
a Bárdnál és a Z nerk-idémia pénztáránál 

kaphat'' k 

Fodor hangversenyei 
Január 13- Beethoven-septett és Schubert-

octett az Opera első művészeivel, olcsó htly-
árakkal (10-60 K-ig). 

Jrnuár 14 Oroízyné Koritsánszky Rózsi 
dalestje. 

Január 17. Kőszegi vonósnégyes III. ka-
maraestje. 

Január 18. Bartók Béla II. zongora- és 
sierzői estje Zsolt Nándorral. 

J inuár 24. S. Gervay Erzii II. daleitje. 
(Je«-> iroda : Váci útra 1.) 

Nemzelköz! hang-
versenyiroda 
(V. Falk Miksa-utca 10. Telefon; 25 -26.) 
rerdezései : 

Január 15 én Sándor René zongoramű-
vésznő estéid. Z j ne ikadémia . Este 8. 

Január 16 án Pataky Kálmán és Hubert 
Etíl, a M k r. Operahaz tagjainak ária- és 
dalestéj ». Vigadó. Este M 6. 

Január 19-én Az üldözött költő (Gsokonai-
tól—Ady-ig), kiadatlan versek — elfeWjtett 
strófák — sor»ii'dözte magyar zsenik. Péchy 
Blanka, Bazilides Mária Balassa Imre és 
Tábori Kornél előadá a. Vigadó. Este 8. 

Január 26 án Schwarz Vera, a berlini 
Staalsoper primadonnájának egyetlen hang-
versenye r. Vigadóban. Este 8. 
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V á r k o a y l — a V Á r k o n y l - f i l m e k r ő l 

A magyar szinészanyag kiválósága nem-
csak az élő színpadon, de a filmen is minden 
más nemzeténél fokozottabban érvényesül. 

Különösen sok magyar filmszínész műkö-
dik Bícsben, ahol csaknem az egész film-
szakmát Budipestről odakerült jót ismert 
nevek irányitiák. Ha hazalátogatnak, alig 
győzik a kérdizősködők táborát kielégíteni 
válaszaikkal. Most Várkonyi Mihály látoga-
tót el BécsbSl pír napra régi sikereinek 
színhelyére, Budapestre, a'iol termé:Z3tö3en 
mindenki igen nagy örön-
mel fogadta. Hogy a ÍO':-
sok kérdezősködő és ér-
deklődő kíváncsiságát ki 
etégitheísük, felkerestük 
Várkonyil és itt mondjuk 
el, mit hallottunk tőle : 

— Csak a filmről be-
szélek— mondotta Vár-
konyi — semmi egyéb-
ről. Az elmúlt évben 
márciusig Berlinben dol-
goztam. Összesen ti z 
film főszerepét játszot-
tam, amelyek közül — 
ugy tudom — többet 
már Budapesten is is-
mernek. Egynéhány 

egészen érdekes film is 
'van közöttük — különö-
sen az Ufa gyárnál ké-
szült Princ Karnevál, 
amelynek címszerepét 
kreáltam. Ennek a film-
nek egyes részeit Euró-
oa legszebb hegyén, a 
Salzkammergutban vet-
tük fel. Májusban már 
Raguzában voltam, Biró 
Lajos: Serpôlette-jének 
és Vajda Ernő : A ten-
gerek uraf-nak felvétele-
in; ezekben is a fősze-
repet játszottam. Két hó-
napig tartottak a külső 
felvételek ; Korda Sán-
dor rendezésében nem-
régen fejeztük be mind 
a kettőt. Bécsben most 
k e z d ü n k h o z z á egy 

olyan film felvételeihez, ame ly forduló-
pontot fog jelenteni é l e temben. Vajda 
László monumentá l i s Sodorna és Gomor-
ha- jában játszom. A S a s c h a f i lmgyárnak 
e g y é b terve is v a n ve lem, három filmre 
leszerződtetett, amelyek , mint Várkonyi-
Hlmek kerülnek majd forgalomba. 

Büszkén és lelkesedéssel beszélt Várhonyi 
á terveiről, amelyek büjzksséggel töltenek 
el idehaza is mindenkit-

A .Sodorna és Gomorha" felvételein 
Kolowrát gróf beszélget az egyik szereplővel. 

MellettüV Kertész Mihá'y áll. 
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Sándor Mátyás IV. -
Bestia 

A Kamara 
a szezont ko-
ronázó, naçy 
filmattrak-
ciójának be-
fejező ré-
si e lendület-
ben, izgal-
mas fordula-
tokban, pa-

zar tájfelvételekben, mozgalmas tömegje-
lenetekben, színészi és rendezői munka cso-
dásan összevágó bravúrjaiban olgan meg-
ragadó, felejthetetlen élményt nyújt s olyan 
nemes igazságokat fejez ki tökéletesen ki-
forrott művészi eszközökkel, hogy nagyon 
nehezére esik majd megválni tőle azoknak, 
akik végigélvezhették már az előző három 
folytatást is, azok pedig, akiket e műremek 
hétről-hétre növekvő hire csak most vezetett 
a Kamara nézőterére, sajnálattal fogják be-
látni, hogy Budapest rohamosan fejlődő 
moziidényének egyik legkiemelkedőbb ese-
ményét mulasztották el. 

Miután Sándor Mátyás bátor emberei-
vel szétverte és megsemmisítette Zirone ban-
dáját, egyre ijesztőbb arányokban fenye-
geti a kalandorok szövetségét a végső ösz-
szeomlás. Sárkány, miután a katasztrófa 
hírét vette, az elrablott Szávát Namir őri-
zetére hagyva, visszatér Torontál Simon-
hoz. Sándor Mátyás befolyása és kiapadha-
tatlan pénzforrásai egyre . szűkebb hálót 
vonnak a két kalandor köré, a [bankár hazug 
vállalkozásai egymásután omolnak össze, 
ejész életének gyűlölettel felhalmozott mun-

Je 'eiet a „Besiiá '-ból 
Kamara-szinház 

kája dől romba. Végül a kullancsként ra-
gaszkodó Sárkánnyal együtt a montekarlói 
játékasztal hazárd véletlenjeiben keres me-
nekülést. Itt feltárul előttünk a baccarat 
világának csillogó, máról holnapra élet-
harcot vivó tülekedése, látjuk, mint perdül 
a roulette lapján a csontgolyó, mint söpör 
bankót és aranyat a hírhedt gereblye, 
mint ragadja el Torontál utolsó garasát 
is. A megsemmisült bankár egy meredek 
sziklacsucsról akar leugrani a tengerbe, 
mikor Pescade és Cap Matifou hatalmukba 
ejtik és elhurcolják. Sárkány visszamenekül 
rejtett kéjlakába. Szávát már-már megtö-
rik Namir borzalmas fenyegetődzései, ki-
sért előtte a keleti rabszolgavásár képe, 
amelynek tehetetlen áldozata lesz, ha nem 
enged Sárkány akaratának. így beleegyezik 
a gyűlöletes házasságba és puha párnáin 
zokogva gyászolja ifjú életét. Am az utolsó 
pillanatban megérkeznek Sándor Mátyás 
emberei, Pointe Pescade óriás barátjának 
segélyével egy 10 méteres bambuszrúdra 
kúszik, átveti magát a kastély mellvédőjén, 
behatol Szávához, leteríti Namirt é s a leányt 
a kint várakozó Báthory Péter lölelö karjaiba 
rabolja. Az erre kifejlődött küzdelemben 
poliumok egyike, az amerikai gyártmányú 
küzdő csapatai körülkerítik Sárkányt és 
maradék banditáit, Namirt saját kényura 
dobja le a melybe. Antekirttán egyesük 
ne't mindazok, akik megérdemlik a zavar-
talan nyugalmat és boldogságot, Pétert 
keblére ölelheti édesanyja, boldog frigyre 
léphet szerelmesével, mig a bűnösöket egy 
felrobbantott sziget lángtengere és szikla-
görgetege zúzza halálra. 

Sándor Mátyás hivatása, nagy életcélja 
beteljesedett, megboszulta a szabadság el-

hunyt mártírjait és 
öregségére megbékélt 
derűben láthatja fel-
virulni maga körül 
azokat, akiknek bol-
dogságát ő szerezte 
meg. 

Ezenkívül a legbril-
liánsabb Star mono-
poliumok egyike, az 
amerikai gyártmányú 
»Bestia« szerepel a 
Kamara műsorán. Ez 
nemcsak a veszély fo-
kozott izgalmával csi-
gázza a közönséget, 
hanem bővelkedik fi-
nom és hangulatos 
epizódokban is, me-
lyeket a legbájosabb 
szerelem és a legpieg-
elégedettebb emberi 
filozófia burkol t e 
lágy és napsütéses 
atmoszférába. 

Star-fi'.m 
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Kelet gyöngye és 
Tar3an bossjufa 

A legbujább keleti tájakor, ahol minden 
izzik és sz.krézik a napfényben, játszódik le 
a .Kelet gyöngye" cimü ölfelvonátos sze-
relmi dráma. Csodálatosan szép ez a film, 
anely minden ízében újszerű, érdekes. Hol 
Kelet pompás panorámáit látjuk, hol a nyu-
gati metropolisok é dekes helyeiben gyönyör-
ködünk. Egy hatalmas maharadzsának és 
európai fehér feleségének törtenete elevene-
dik meg előttünk. Csupa szin és élénkség 
az egész. Elevenen lüktető emberi szivek, 
vad szenvedélyek lázadoznak, szerelmes só-
hajok szállnak és foiró vagyak sorvasztanak-

A „K let gyöngye" melett „Tarzan bosz-
szuját" mutatja be a Helikon legközelebbi 
műsorán. Ta zant már ismeri a pesti publi-
kum, mér játszottak itlei Tarzan- ilmeKet. 
Azt mondhatnánk, hogy régi baratunk Tar-
zan, az ősember, aki maiomtejen nevelkedett 
fel. Benne van as őserdő» állatainak ereje 
és vadsága, a lelke romlatlan és tiszta, mint 
a források vize. És erejének köszönheti, hogy 
az e nberek nem használják ki nagy jóságát. 
Mert vannak, akik ellene törnek, de Tarzan 
vasizmai *8 tiszta, józan gondolkodása győz-
nek feleltük. 

Ez a két nagyszabású filmalkotás nagy 
sikerre számithat a Helikonban, mert mind 
a kettő technikailag és megjá'szás tekinteté-
ben valóban elsőrendű. A rendezők és szí-
nészek egyaránt lemekeltek. 

A M0Z1PR.MAD0NN \ BÁROS LETT. 
Annakide én mikor Baumann Károly a 

variettét felcserélte a tiszteletre méltó kávés-
mesterséggel, általában beszélni kezdék, 
hogy Gyárfás Dezső a népszerű Gyafi is 
kávés litt. Amikor azon 
ban utána jártak a dolog-
nak, a hir csupán annyi-
ban felelt meg a valóság-
nak. hogy leöntötte magat 
kávéval és ugy lett kávés. 
Most azonban egész kó-
rtól v az ügy. Matty a-
sovszky Ilona, a népszerű 
mozipiimadonna báros 
le'.t. Átvette a volt Csili-
bar vezetését és rövid pár 
nep alatt Simplicisimus 
néven pompás kis kaba-
rét varázsolt belőle. A kis 
kabaré mindenben új-
szerű, csupán reklámja 
hasonlít egy kissé egy 
nem rég megnyílt szín-
házéhoz, mert hirdetései 
ugy szólnak: Szimplicis-
simus (Nyár-u. 4 ) szem-
ben a Kamarával. 

Kamera-szin^éz 

Az asszony rabló 
— Történet az Ezertó" ors :ágából — 

Komoly, nemes érzésekkel átitatott dráma 
Az asszonyrab/ó. Északi ember irta, északon 
játszódik s az északi népek minden komor 
fensége visszatükröződik benne. Különös, 
téli világ tárul elénk a filmen, Finnország, 
ia jég, a hó hazája és ez alatt a fagyos ég 
alatt, melyről féléven át hiányzilk a nap, 
virágzanak a szeretet és szenvedély leg-
szebb virágai. A film mély és igaz mesé-
jén megérzik, hogy először regény alakjában 
látott napvilágot: nyugodt, egyenes ivben 
ihalad a tisztultabb, nemesebb felfogás felé. 
Alakjai tisztító erővel hátnak reánk és min-
den gondola'ukat magunkban érezzük. 

Juhát az egyszerű favágót, megajándé-
tkozza az élet egy növel, akit csupán hála és 
kötelességérzet füz hozzá. S mikor eljön az 
idegen, a hatalm'as, sötétlelkii asszonyrabló, 
a feleségben felébred a nö és elhagyja 
férjét. Äz asszonyrabló egy puszta szigetre 
viszi. Zugó folyamok, tajtékzó vízesések, 
fenyegető sziklák baljóslatulag figyelmez-
hetik a nőt, hogy térjen vissza, de ő csak 
akkor ébred önmagára, mikor megtudja, 
hogy ez a sziget minden nyáron más leányt 
látott és ö is csak az egy nyári szeretők 
sorsára jutott. Amikor megtalálja szivében 
a szerelmet és férje bocsánata feloldozza őt 
bűneitől, boldogan, nyugodt sziwet tér 
haza. 

Äz Omnia szerezte meg előadásra ezt 
a művészi SvensM-tfilmet. Johann Aho 
regénye magyar földön még szebben hat, 
mint készülése helyén. Ä szokatlan milien, 
az Ezertó gyönyörű vidékei remek keretet 
adnak a tartalmas cselekménynek. 

Jelenet a .Best iá ' -ból 
Sti r-film 
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Még egy ffétig 
Lepergett már a »Lady Hamilton« és 

a »Lord Nelson utolsó szerelme« a mozi 
vásznán és akik látták, azok egg kissé 
meghatottan gondolnak rá visszia és újra 
megszeretnék nézni, mert egy-egy mozdulat 
elkerülte a figyelmüket. Pedig itt, ebben a 
filmben minden fontos, a legapróbb részlet 
is, mert nincs egyetlen felesleges mozdulat, 
egyetlen felesleges gesztus sem. De sokan 
nem nézhették még meg, mert: nem tudtak 
jegyhez jutni. Ezeknek a kedvéért ha-
tározta el az »Uránia«, hogy még egy 
héttel meghosszabbítja a film bemutatását, 
még pedig egy kis újítással, amelynek, 
egészen biztos,- hogy nagyon fog örülni 
a mozilátogató közönség. Hz »Uránia« fa-
miár 14-től 21-éig mindennap bemutatja 
mind a két részt a következő beosztással: 
az első és a második előadáson fog menni 
•az / . rész, a harmadik és a negyedik 
előadáson a II. rész. így mindenkinek 
módjában lesz egy napon megnézni ezt 
a két grandiózus filmalkotást. Nagyon üd-
vös ez az ujitás, nagyon sokan hozzájut-
hatnak ahhoz az élvezethez, hogy végigl-
nézzék a filmet, akiknek eddig nem volt 
módjukban. És szivesebben, is veszi min-
denki, hogy nem kell várni egy hétig, 
amig a befejezést megnézheti. így megt-
marad az emberben {az a tiszta hangulat, 
amely elfogja, ha a csodálatos Lady Hai-
miltont látja, mig egy hét múlva ezt a 
hangulatot elkoptatják 'a mindennapi élet 
eseményei. 

Ez a két film igazán olyan, amit min-
denki meg akar nézni, mert van-e egyetlen 
ember, aki nem szívesen gyönyörködik Lady 
Hamilton szépségében? És azért is, mert 
a történelemnek pár nagyon érdekes lapja 
van kitépve, megismerkedünk az ak-
kori idők szokásaival, embereivel, a régi 
Londonnal, Olaszországgal és »last not lest« 
Lady Hamiltonnal, korának legszebb asz-
szonyával és Lord Nelsonnal, a világhírű 
admirálissal, a trafalgari győzővel. 

R film mint művészi alkotás is tökéletes. 
A legszebb tájfelvételek váltakoznak a leg-
izgalmasabb és legérdekesebb cselekvő jele-
netekkel. A szereplők művészetük legjavát 
adják, a kép kiállítása pazar. 

ODEON ' 
m i i f i T i i i n i i i i n i i i i i n i 

A PROJECTOGBAPH MOZIJA 
Jan 12-15. Newyork re j te lmei V. 

Fatty a leányiskolában 
Jan. 16-20. Becsületes bandi ták 

Titkok szigete 

A gyönyör aszonya 
A gyönyör asszonyának csupa szenvedés 

az élete, a fájdalmak gyilkolják, az emberek 
lás az élet kínozzák, a gyönyör megbélyegzi 
jás a sebeket, az örökké v(érző, fájó szivet 
csak a halál hegeszti be, hogy véget 
vessen az örök kínoknak és gyönyöröknek. 
A gyönyör asszonya a mások gyönyörü-
.iégére él és a másoknak okozott gyönyö-
rűség kínozza őt. 

Mint kis leány kolostorban nevelkedett 
tés onnan egy öreg grófnőhöz kerül társal-
kodónőnek. Ártatlan leányok sorsa, hogy 
beleszeretnek egy férfibe, aki nem viszo-
nozza az ő tiszta szerelmüket. És a lelki-
ismeretlen férfi karjaiban buknak el. A 
mi hősnőnknek is ez a sorsa: elbukik. Aztán 
kalandorok kezébe kerül, akik végighur-
colják a nagyváros minden szennyén, pisz-
kán keresztül, amig az asszony testileg 
és lelkileg teljesen lezüliik, tönkre megy. 
És mikor végre, már-már gyözedelemske-
dik benne a jobb érzés, akkor egy revol-
ver golyója végez szomorú, szenvedésekkel 
teli életével. A gyönyör asszonya az élet 
minden durvasága dacára is jó és finom, 
akit a sorsa, az emberek rosszasága visz 
a rossz útra, mert gyenge, akaratnélküli. 

»A gyönyör asszonya« főszerepét P. Me-
•nichelli, a legragyogóbb olasz filmszinész-
nők egyike játssza, szép és érdekes, tempera-
mentumos és elmélyedő. »A gyönyör asz-
szonyában« nagyszerű alakításra nyilik al-
kalma, amivel elhomályosítja eddigi nagy 
sikereinek hirét, amit a »Vasgyárosban«, 
a »Szegény ifjú történetében« és a »Gyö-
nyörök kertjé«-ben kivívott magának. Uj 
(filmjét a Roval Apolló fogja játszani ja-
nuár 16-tól "23-ig. 

ÍFÖ város i ï agy 'ézgû; 
a a a a a a a a a a Rákóozl-ut 70. a a a a a a a a a a 

• Január 16-tól • 

A CSIKÓS : 
Ï Dráma 4 felvonásban 

• Főszereplők: Lenkeffy Ica és Várkonyi Mihály • 

CflRHEH HOZCŐ '" ffi: 
Jan. 12—15-ig 

AFRIKAI DÉMON 
FATTY A VADNYUGATON 

Jan. 16 -18 ig 
LEGYEN IGAZSÁG 
BOSZORKÁNYKONYHA 
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A jogászbál 
...Nem ütik a jogászt agyon. És "a jóked-

vet sem ütik agyon. A fiatalságot, ezt a 
táncos, muzsikás gyönyörű pár hetet, amit 
farsang név alatt foglal össze és ujjong 
végig idén különösen szomjas, forró diadal-
mas kedvvel a magyar fiatalság s amelynek 
e!sö gyönyörű akkordja szombaton zengett 
el a Vigadó pálmakertté varázsolt nagy-
termében. A jogászbál! Minden báli szezon 
első fecskéje. Karnevál herceg legelőkelőbb 
nagykövete nagyszerűen sikerült idén. És 
hogy szerény erőinkhez mérten kárpótoljuk 
a künnrekedteket, a következőkben számo-
lunk be a sok gyönyörű bálkirálynő toalett-
titkairól : 

(A Berkovits-cég kreációi) 

Gróf Batthyány Qyuláné: Ezüsttel hím-
zett barna tüll-ruha, ezüst-ingre borítva és 
elszórt piros muskátlikkal. 

Qeszty Lily: Rózsaszín liberty-ruha, ró-
zsaszínű tüllel, ezüst akácokkal hímezve. 

Geszty Edit: Fehér fleur du taffet-
ruha, fehér tüllel, Biedermeyer-csokrokkal. 

(A Friedcnthal-szalon kreációi) 

Brauch Károlyné: Fekete charmeuse-
toalett arany csipkével. 

Bón Manci: Rózsaszín georgette-ruha. 

(Rácz Dániel-kreáció) 

Schnetzer Ferencné: Feekte charmeuse-
toalett, dus gyöngyhimzéssel. 

Alexyné Schnetzer Jijária: Rózsaszínű 
crépe georgette-ruha dúsan gyöngyözve. 

Sacelláry Pdlné: Görögstilü arany lamé-
ruha, arany csipkével és almazöld tüllei 
kombinálva. 

Kreyer Gyuláné: Ciklámen szinti tiiil--
ruha, ezüst csipkével. 

Aczéi Béláné: Fekete charmeuse-toalett, 
ieVete ciré-csipkével kombinárva. 

p 

(Páter-szalon szállította) 

Salm Hochsträth Hermann grólné: fehér 
crépe georgette-ruháját. Arany alapon dus 
arany gyöngyhimzés, oldalt aranyi rózsa 
és arany fejdísz. 

Odescalchi Zuard hercegnő: Acélfém kel-
mealapon galambszürke crépe-georgette, 
acél gyöngyhimzéssel, oldalt lila akác. 

Odescalchi Baba hercegnő: Vieux rose 
fleur de taffet stíl-ruha, szürke tüllel és 
rózsa guírland-dal. 

Vomits /stvánné : Fekete satin duvet-
ruha, fekete jett hímzéssel. 

Voinits Baba: Rózsaszín liberty-ruha, 
rózsaszínű tüllel, rózsahimzéssel és elhin-
tett lila ibolyákkal. 

Gróf Teleki Gézáné: Fekete gazdag jett-
ruha tüllel, literty-uszállyai és érdekes zöld 
camée-öwel. 

Gróf Mikes Zslgmondné: Fekete liberly-
toalett fekete jettel boritva és dus uszállyal. 

W ellisch Margit: Rózsaszín liberty 
szürke crépe georgette-tel, arany hímzés-
sel és virágdísszel. 

Wellisch Baba: Tuyolzöld crépe satin— 
ruha, virágdísszel." 

Schweiger Enclréné: Heliotrop velour 
chiffon-toalett, pierre de strasse-liimzé'ssel 
és virágdísszel. 

(A Oirardi-kreáclók) 

hosszú sorából kiragadunk néhány különö-
sen szép példányt: 

Gróf Apponyi Albertné toalettje: Fe-
kete charmeuse, iekete kézi gyöngyhimzéssel 
díszített toalett hosszú fekete uszállyal, 
reidkivül eiede'i modell. A corsage francia 
toíl-disszel. 

Rakovszky Sophie: Smaragdzöld crépe 
maroquin-ruha, eredeti görögös vonalveze-
téssel. 

Huszár Elemérné: Pompás fekete char-
meuse-ruha, tiillei kombinálva, gazdag U5zi 
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hímzéssel. (Szép kontraszt a derék egy-
szerü simasága s a szoknya dus pompája 
iközött. ) 

Scher Thoss grófnő: Fraise crépe geor-
gette-ruha, egy része plisszirozva, érdekes 
stilizált lepkékkel hímzett bayadere-öwel. 

Wettstein Vilma: Zöld charmeuse fond-
re borított valódi ivoire chantilly csipke-
ruha. 

A. farsang 
bájos hercege díszítette már fel a Szöllősi és 
Kálmán cég, a Belváros szivében, a Hejó-

és Sütő-utcák sarkén levő 
kedves és népszerű üzleté-
nek kirakatait. Mindaz a 
könnyű, kecses, varázsos 
holmi, ami a női szemek 
örök káprázata, ott csillog-
viilog ebben a nagyszerű 
ízléssel egybeállított ki s di-
vatkiá'litáson. A habkönnyű 
selymek, ez ünnepélyes velú-
rok, a poétikus crep-de chi-
nek és zsorzsettek zuha-
tagai tárulnak a szem elé 
és csábitenak reá, hogy 
belépjünk mind e kincsek 

belső kamarájába, az üzletb;. Benn 
a cég két főnöke és a hatalmas személyzet 
páretlsn figyelmességgel és udvaiiasságga! 
fogad. És csakhamar kibontakoznak előttünk 
a ríjtett klenodiumok is. Minden, amit fan-
tázia, izlés, technika, a szép női testnek 
minél pompásabb hüvelybe való burkolása 
körül produkál (és miben produkálna nsgy-
szerüt, ha ebben nem?), itt Íölö3 bőséggel 
van egymásra halmozva. A remek anyagok 
a szinek teljes skálájában az enyhe fréztől, 
a tobzódó égő vörösig sorakoznak felkínál-

kozva és csábítva. Látjuk a legkölönbözőbb 
színárnyalatokban csillogó crep-de-chín-, 
maroin-, sarmőz-selymeket, a legfinomabb 
angol kosztüm- és francia női ruha«zövete-
ket, a nehéz velúrokat, siffonokat. Mindezek-
ből pompás estélyi ruhák, utcai-, korcso-
lyázó-, látogató kosztümök fognak készülni a 
divat istenasszonyainak parancsoló előírása 
szerint ; mindezekben a növények rostjaiból 
a inyi művészettel, iz'éssel, munkával és szor-
gilo.Timal előállított remekekben, nagyszerű 
nők fegnak fompázni és hódítani, a színpa-
don, a bá'.o'ton, a zsurokcn, a jégpályán 
És mintha ezek a se'ymek, ezek a bárso-. 
nyok, ezek a kelmék is Mernék magas ren-
deltetésüke1, mintha büszkék* volnárak reá 
oly rejtelmesen és gőgösen tárják ki ékessé-
geiket a téli nap bágyadt fényében , . . 

Beszélgetünk a kincsesház két szeretetre-
méltó főnökével, Szöllősi 03 Kálmán urak-
kal. Tájékoztatnak az árekról : — ámulva 
állap ijuk meg, hogy ezek jóval alacsonyab-
bak, mint általában a napi árak. Persze, 
könnyű nekik olcsóknak lenni, hiszen ha-
talmas raktáruk nagy részét nem a mai 
magas árakon szerezték be. Pár szót vevő-
körükről : vásárlóik jó résJ a (ársaJalou 
krémjéből kerül k i : állandó vevőik közé tar-
toznak Esterházy hercegnő, Btthlen grófnő, 
Somsich grófnő, Teleky grófnő, Apor bárónő, 
— és ami bennünket legfobban érdekel : 
a művészvilágból két illusztris r é v : Péchy 
Erzsi és Németh Juliska 

flz ERÉNYI —ROSSI énekiskolár.ak is-
mét nagy sikere volt. Patkós Eszter, a 
Városi Színház művésznője, »Faust«-ban 
Siebet szerepét nagy sikerrel énekelte. A 
fiatal művésznő kezdettől az iskola növen-
déke és gyönyörű szopránja, kitűnő hang-
képzése és Tnúvészi énektudása teljesen ér-
vényesült. 

A „Fanny első színdarab}á"-nak toalett-titkai: 
GÂCH LILLA fejdiszét és ruháját készitette MODES DÉNES Váczi-u. ll/b. 
CSATAV JANKA kalapjait készitette ACS és BODNÁR Váczi-u. 9. 

ruháját készitUte MODES DÉNES Váczi-u. ll/b. 
cipőit készitette BELVÁROSI CIPOSZíLON Váczi-u. 27. 

GARDOS KORNÉLIA ka'apjá» készitette „MASAMÓD" kalapszaion Rottenbiller-u. 66. 
ruháit készítette FRIEDL VILMOSNÉ Gólya-u. 31. 

Az Apolló Színpad uj műsorának toalett-titkai: 
SZÖLLŐSI RÓZSI ruháit készitette MODES DÉNES Vá:zi-u. ll/b. 
HARASZTHV MICI ruháit készitette DURMITS ANNA Hunyadi-tér I. 

cipőjét MODERN CIPÖSZALON Váczi-u. 27. 
KONDOR IBOLYA fejdiszét készitette KAL*ZDY NŐVÉREK Apponyi-tér 1. 

ruháját FRIEDENTHAL-SZALON Apponyi-tér 5. 
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Feltámad a régi 
„Muskátli-asztal" 

Az Andrássy-uton, az Operával szemben 
lévő nagy éttermet még ma is ugy ismeri 
a közönség, mint Drechsler-féle vendéglöt. 
Pedig Drechsler már rég nincsen, utána már 
jó egynéhány tulajdonosé volt ez a ven-
déglő, a közönség azonban konzervatív, ra-
gaszkodik a névhez, amelyet megszokott. 
Ebben az étteremben sok-sok esztendeig állt 
egy hosszú asztal, amely fogalommá vált a 
háború előtti Pesten. Mindenki ismerte a 
»muskátli-asztalt« és az idegen, aki bement 
az étterembe, tisztelettel nézett az első 
ablaknál lévő hosszuasztalra, amelyen min-
dig ott volt a cserép muskátli, mellette 
pedig a magyar művészet és irodalom 
legnagyobbjai ültek. 

Két nagy öreg volt a muskátli-asztal 
teje: Lechner ödön, a zseniális építőművész 
és Szinnyey-Merse Pál, a világhírű magyar 
piktor. A két lángeszű aggastyán köré gyü-
lekezett a fiatalok gárdája, művészek, irók 
és a: szemben lévő Operaház legelső mű-
vészei. Ha idegen művész érkezett Pestre, 
megtisztelés volt számára, ha a muskátli,-
asztalhoz ülhetett, mert az asztal igen 
válogatós volt. Puccini, mikor premierjei 
előtt néha hetekig is Pesten tartózkodott, 
ott költötte el ebédjét és vacsoráját napról-
napra. 

A háború elsöpörte a régi, bohém Pestet, 
savanyu, művészietlen várost csinált a ked-
ves, tehetséges városból. Elsöpörte a mus-
kátli-asztalt is, tagjai közül többen meg-
haltak, —- köztük a két legriagyobb, Lech-
ner és Szinnyey-Merse is — a többiek 
pedicj szétszóródtak mindenfelé, különböző 
vendéglökbe és korcsmákba. 

A vendéglő tulajdonosa, Oillemot Lajos, 
azonban nem nyugodott bele abba, hogy 
legkedvesebb asztala elárvult és elhatá-
rozta, hogg fel fogja támasztTani a muskátli-
asztalt. összehozza a művészeket megint 
ejy xsaládi- asztalnál, fészket teremt nekik, 
amelybe éppúgy járjanak el, mint ahogy 
azelőtt jártak. Ês ha már bele kell nyugodni 
abba, hogy a két szent öreg már nein, 
ülhet többé a törzsasztal mellé, legalább az 
emléküket akarja megörökíteni, hogy a késő 
nemzedékek is tudják és tiszteletben tartsák 
azt a hagyományt, amely a muskátli-asz-
talhoz fűződik. Elhatározta, hogy emléktáb-
lával fogja megjelölni a helyet, ahol Lech-
ner ödön és Szinnyey-Merse ültek, hogy ily 
módon is kifejezze kegyeletét és tiszteletét 
a magyar kultura két nagy halottja iránt. 

Az étterem egyébként amúgy is egyikük 
nagyságának hirdetője, mert Lechner ödön 
(ápLette a házat és az iéttermet is ő tervezte. 
A palota, bár nagyon elhanyagolt állapot-
ban van, egyike a főváros legszebb épít-
ményeinek, a korai-renaisslance stílust cso-
dás szépségben ültette át Lechner ödön 
ragyogó művészete az Adrássy-uc közepére 

és az étterem még ma is hiven őrzi Lechner 
stílusos művészetét. És ha a muskátli-asztal 
szét is züllött, a művészek ma is szívesen 
'keresik fel s nem egyszer egész nagy 
társaság verődik össze a hagyománytól 
megszentelt étteremben. 

A festők és szobrászok helyén ma inkább 
szinészek és szinésznők láthatók. Odajár az 
Operaház miivészi személyzete, maga az 
igazgató, Mader Rezső is, azonkívül oda-
járnak a szomszédos Blaha Lujza Színház 
•művészei és művésznői és a Kis Komédia 
szereplői, akiknek szintén nem kell meszí-
szire menniök, hogy idejussanak. Ez aztán 
magával hozza természetesen, hogy más 
színházak tagjai is szívesen járnak el, mert 
tudják, hogy kedves társaságot találnak 
és ott láthatók a színházak velejárói is: 
újságírók, zeneszerzők, darabirók. » Majd 
minden asztalnál ül valaki, akinek »neve 
•van« és ha meg is szűnt egyelőre a hires 
muskátli-asztal, a vendéglő előkelő művészi 
találkozóhely ma is, ahol mindig látni egy-
két hires primadonnát, operaénekesnöt, 
operaénekest és színészt, amint falatozás 
közben garnirung gyanánt egymás veséjét 
és máját eszik. 

Este néha még hangossá is válik a 
jókedv. A fiatal Vörös bandája adja ehhez 
>meg a kellő tónust, meg az ital, amely 
göyngyözve ömlik le a színpadon kifáradt 
torkokon. Ilyenkor a nagy étterem egyetlen 
családi otthonnak látszik, a művészek jelen-
léte még az idegeneket is barátságosabb 
hangulatra kelti. Pelyhedzö állu, monoklis 
fiatalemberek epedve nézik az imádott 
primadonnát, aki törzsasztalánál nem kény-
telen színházat játszani, hanem fesztelen jó 
'kedvvel koccint társasága tagjaival és észre 
sem veszi, hány szív szakad m:eg érte a 
szomszédos asztaloknál. Az operett-bonvi-
vant természetesen itt is kimérten »szív-
döglesztő«, sohasem feledkezik meg méltót 
ságáról s ezt a hölgyek kellő imádattal 

.respektálják is a távoli és közeli asztalok-
nál. 

Kíváncsian várjuk, valóra fog-e válni 
Gillemot-nak a muskátli-asztal feltámasz-
tására irányuló szándéka, fel fog-e támadni 
az az asztal, amely számtalan anekdotának, 
közkinccsé vált szellemes mondásnak és a 
magyar művészet számos remekének volt a 
szülőhelye. 

Január 16 tói 

Tarzan bosszúja 
Fatty a vadnyugaton 
Charlie, mint dada 
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BŰCSU 
Itl* : SZENTiRMA! SCHERBAUM JENŐ 
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Magyaro&an. (un poco rubato) 
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III. így most már minden reményem hiába, 
Legjobb lesz hát, ha könnyen feledem. 
Deqjo a sorsnak majd egy oly órája, 
Amikor ezt visszafizethetem, 
ígérni tog mindent ékes szóval, 
Fogadkozik . . . forrón szeretem 
És elhalmozna kinccsel, édes bókkal, 
De én akkor gúnnyal kinevetem. 
Könyörtelen leszek majd magához, 
Nem indulok meg hulló könnyén, 
Kit ma szeret, gyűlölt lesz és átkos, 
Az ajkdról igy sir a refrain: 

Mindörökre mért vált szét a lelkünk 
Minden szép emléket mért temettünk, 
Mért nem égeti ajkam a csókja, 
Mért nem becéz egyetlenegy szója. 
Kikacagtam, hogy könnyeit sírta, 
Mert igy volt a sors könyvébe irva, 
Bocsásson meg kérem . . . és mindent feledjen 
Mert hazudtam azt, hogy nem szerettem. 

KOSZTELITZ KÁLMÁN P^füm **kozmetika 
Budapest, Dorottya-utca 12. kül 

II. És mosolygós menyasszony lett belőlem 
Az éltem csupa boldogság, remény, 
Orömvirágok nyíltak, ahol mentem, 

Szent mámort illatoztak mind felém, 
szi köd ült lelkem mezejére 

Megölte virágait a dér, 
Meghalt ifjúságom száz színes reménye, 
A gyilkosa egy kurta kis levél. 
Oyászba fult mosolygós vidámságom, 
Szememből kihunyt a tüz, a fény, 
Hogv egy esős, öszi délutánon 
l eveiéből igy szólott felém : 

Mindőrökre váljon el a lelkünk 
És minden szép emléket temessünk, 
Nem kell már többé a maga csókja, 
Becézgető, elringató szója. 
Csak mosolygok, hogy könnyeit sírja, 
Mert igy van a sors könyvébe irva, 
Szivét bánat sebzé, kérem, hogy feledjen 
Mert hazudtam csak azt, hogy szerettem. 



SZÍNHÁZI ÉLET 46. 

Ez az ember anakronizmus volt a husza-
dik században: tegnapelőtt még a főrendi-
házban ragadta el szónoklatával az öreg 
mágnásokat, tegnap már a doveri hajón ült, 
tna arról érkezett hir, hogy a londoni föld-
rajzi társaság ülésén tartott előadást Tibet 
éghajlati viszonyokról, de hogy holnap már 
hol lesz, azt a legügyesebb riporter sem 
tudta kideríteni. Akik ismerték, azt be-
Szél'ék róla, hogy a legműveltebb emberek 
Scözül való, aki a világ akármelyik egye-
temének dísze lehetett volna. Budapesten 
ritkán látták: egyszer-másszor feltűnt 

.Tegnap a doveri hajón ült 
Gáspár rajza 

kaszinója olvasószobájában, ha a bolond 
órája rájött, rengeteg pénzekbe Kártyázott, 
némelykor ott lehetett látni va'amelyik szín-
ház zsöllyéjén, de aztán ugy eltűnt, mintha 
egyenesen a föld nyelte volna el. Nincs 
egészen rendben az esze: mondták azok 
a barátai, akik tudták, hogy pihenő napjai-
ban egy sok századévvel ezelőtt épült vár-
ban lakik, százéves cselédekkel véteti kö-
rül magát s a látogató előtt épp ugy 
zárva tartja a kapuját, mint ősei a tatár 
vagy a török előtt. Aki fiatal leány az or-
szágban élt, mind Gálszécsyi grófba volt sze-
relmes: a furcsa, zárkózott és szeszélyes 
lovag képviselte a huszadik század szivei-

ben a lilaszinü romantikát, melyről ti tok-
iban minden asszonyi lélek álmodik. 

— Egy megelevenült Jókai-hős! — 
mondták róla a szépszemű sóvárgók, akik 
élő alakiában talán sohasem látták, de 
annál többet olvastak róla az újságok 
cikkeiben, az illusztrált lapokban s azokí-
ban a tekintélyes revükben, melyek Pe-
kingtől Párisig mindenütt közkézen forog-
ínak. 

Sárika felkiáltott, aztán sóhajtva szivére 
szőritotta a kezét: hiába adta a cinikus 
gunyolódót, ő is csak fiatal leány volt 
mint a többi. Harmadik napja él a Gál 
Szécsy gróf várában, harmadik napja vir 
rasztja át vele együtt a fél-éjjeleket 
Egy pillanatig meghatva, boldogan és csil 
lógó szemmel meredt a vörös márvány 
táblára s ugy érezte, mintha valami nag' 
és váratlan csoda történt volna vele. Gál 
'szécsy gróf! Szeme könnybelábadt meg 
hatottságában s kemény kis kezével meç 
ragadta a mellette álló öreg asszony kai 
ját. 

— És te nem mondtad, daduska, hod 
ki a gazdád! •— szólott a ráncosa» 
vén tündérnek, aki ijedten megkapaszkj 
dott a sirbolt vasrácsába. I 

A matróna komolyan megrázta a fejj 
— Nem mondtam, mert ő megtiltó! 

és az ő szava mindnyájunknak parani 
Az élők mind szótfogadnak neki, de ] 
halottak, amint látod szivecském, mé| 
elárulhatják. A halottaknak még a j 
Urunk sem parancsol... 

Sárika belekarolt százéves kisérőnöj* 
s hallgatva ment ki vele a kápolnából) 
várudvarra, melyre sürü gesztenyefák bő 
tottak árnyékot. Mindketten leültek a I 
padra, mely még abból az időből maij 
itt, mikor Anna grófnő selyemtopánk 
libegett a zsendülő pázsit fölött. És SáJ 
ekkor a gesztenyefák lombjai közül i 
ragyogó égboltra függesztette tekintetéi 
így sóhajtott föl magában: j 

— Oh irgalmas mennyei szűz, — éj 
megengeded, hogy ez a Bayard, e^ 



Bourbon-Iovay, ez a Berend Iván abba 
a vizszemü penészvirágba legyen szerelmes! 

Äz ezüstcsengésü óra tizet ütött, — ez 
ivolt az időpont, mikor a teázó-szoba ajtaján 
kopogtatni szoktak. A művésznő lapozgatott 
a régi könyvben, amit a sublád fiókjában 
talált, később hosszan kinézett a szobácska 
ablakán, — ugy tetszett neki, mintha fá-
tyolos kísértetek sétálnának a kert virágai 
között, — majd türelmetlenül dobolni kez-
dett ujjaeskáival a mozaikos asztalkán. 
Senki sem jött. Egy negyedóra, majd ujabb 
negyedóra is elmúlt, de Sárika hiába várta 
az ismerős lépéseket, melyek a kilenc óra-
ütést követni szokták. 

Meghúzta a szalagos csöngetyüt s az 
öregasszony, aki talán a küszöb előtt 
szokta átaludni az éjszakákat, mint a hü 
kutya, a következő pillanatban a szobába 
lépett. 

— Mit kivánsz gyönyörűséges violám? 
Frlssitő italt hozzak, vagy aranyfésüvel fé-

„Négy csatlóst állíttatott a várkapu elé" 
Qáspár-rajza 

Süljem ki a hajadat? Agyba fektesselek 
maséket mondjak, amig elalszol? 

A leány szeszélyesen felkacagott, — a 
navetés nem ugy hangzott, mintha a szivé-
ből jött volna. 

— Nem tennél pólyába, daduska és 
nem ringatnál el bölcsőben, mint a kis 
babát? Miért akarod, hogy az ágyba fe-
küdjem? Kegyes urunk ma nem tiszteli 
in«g alázatos cselédjét azzial, hogy a teáját 
nála issza? 

Az öregasszony megrázta a fejét és 
kedveskedő pillantása egyszerre elkomo-
lyodott. 

— A mi urunk nincs a várban, — már 
Ikorán reggel elvitte a zörgő vaskocsi, mely 
kigyó módjára csúszik keresztül a îiegyek 
hasadékain. Két nap, két éjjel is eltelik, 
amire megint visszatér hozzánk. 

—• Elutazott? Kiáltott fel Sárika s a 
hangja oly furcsán csengett, hogy saját 
maga is idegennék találta. 

A dadus ünnepiesen bólintott. 
— Hajnalban kelt, s a harmat még 

a virágokon ült, mikor a várat elhagyta. 
Szigorú parancsot adott, hogy mindenki a 
kedvedben járjon kincsecském s négy csat-
lóst állíttatott a vár kapuja elé, nehogy 
Valaki a nyugalmadban megzavarjon. Aka-
rod, hogy elmondjam neked a virágéneket, 
amivel szép anyját a farkasorditásos éj-
szakákon elaltattam? 

— Igen, daduska, elmondhatod, ha aka-
rod! — mondta Sárika és ajka, melyen 
át pikáns dal ócskák szoktak a nézőtér felé 
éuhanni a pesti színházban, siróssá görbült, 
imint a gyermeké, akitől legkedvesebb játék-
szerét elvették. 

Az öregasszony, zümmögő hangon, me-
Isélni kezdett, de a leány nem hallgatott 
xá : gondolatai a ziörgő yaskocsi fölött kalan-
doztak, mely hegyeken, folyókon és pusz-
tákon keresztül vitte el magával az idegen 
férfit, akinek élete négy nap óta az övébe 
kapcsolódott. Miért nem szólt az elmúlt 
éjszaka, hogy utazni készül? Miért nem 
búcsúzott tőle? Hova megy és hol tölti 
e két napot, míg megint visszatér hozzá? 
A matróna ajkáról álmosan folyt a szó, 
de Sárika semmit sem hallott a meséből: 
egy pesti szobát látott, melynek falain 
hervadt koszorúk függtek s egy-egy édes-
késen mosolygó, szőke leányíejet, mely 
affektált szégyenlőséggel bújik meg a kö-
zépkori vasvitéz karjaiban. 

— Nem gondolod, daduska, hogy a jő 
isten elvette az eszét? Kérdezte az öreg-
asszonyt, aki éppen szerelmes kobzosról 
mesélt. 

— A szép ifjúét, akii a baragos várúr aa 
ebek elé dobatott? 

— Nem a szép Ifjúét, nem dadui, 
hanem a gazdádét, aki a festetthaju komé-
diásnőbe szerelmes. Azt hiszed, akkor is 
vaspáncélt visel, mikor azt a tehetségtelen 
szőlőkarót ölelgeti? 

Az öreg cseléd nem igen értett sokat 
ebből a világi beszédből, de azért -figyel-
masen nézett a Sárika arcába. 
: — A mi urunk senkit sem ölelget, — 
mondta rossszaló hangon. — Az a nő, 
akihez egyszer szerelmes sziwel közeledni 
fog, talán még meg sem született erre a 
világra. (folyta ju<) 
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K e c â k e r i m e k 
Karinthy, a 'kecskeköltők nagymestere, 

immár megelégedett hiveinek töméntelen 
nagy számával és a mai rimek közlésével 
végét veti az ujabb költők felvételének. A 
tehetséges követők száma ugyanis annyira 
megszaporodott, mintha egész Magyaror-
szágon minden második ember kizárólag 
csakis ezzel foglalkozna. Bucsu üdvözletet 
küldünk minden kecskeköltőnek és buzdí-
tást a jövőre nézve, hogy ambíciójukkal 
ne hagyjanak fel és költsenek továbbra is, 
tie természetesen csak — magánszorgalom-
ból. Az utolsó rimeket itt adjuk: 

»Nótázó diák« egy csípős őszi estén 
kint sétált a füzes Tisza partján és látta, 
hogy a halászok mint főzik a jófajta hal-
paprikást. Az egyikük elkésve érkezett 
'S mikor 

Oda tért a füzhöz, 
Közel fért a Tűzhöz. 

Munkanélküli kőmives sorsa: 
Munka nélkül tengő pallér, 
Nincs zsebében pengő tallér. 

(Hónig Magdus. ) 

Egy valutaspekuláns, miután a titkos te-
lefonokat felfedezték, kénytelen félretett 
pénzéhez nyúlni és néhány köteg szokolt 
'emel le a polcáról: 

Reménységem vetem e poros szokolba, 
Ha elvész, megyek a szoros pokolba.' 

(Qerö Pityu.) 

A szakácsnő a következőkép világosítja 
fel a tapintatlan kuktát a bók értékéről: 
Ugyan, Panni, semmit sem ér, csak a bók, 
Legföljebb, ha betetőzi baka-csók! 

(Ferenczy Milike.) 

M. Lucietól két Ikecskerimet közlünk. 
Ha még néhányat ir, könnyen lehet 
mesterköltő belőle : 

Egy bányamunkás leánya kikosarazott 
tkérőjét keresi és a következő választ kapja: 

Szegény fiu oly bódult a lányába, 
Eszeveszetten lódult a bányába. 

Gyilkosság történt egy hotel fürdőszobá-
jában: 

ügyész halált kér a vádban, 
Bizongiiék: vér a kádban. 

Véleményem egy lusta emberről: 
Csupán rája hárul malaszt, 
Pedig mindent márul halaszt. 

(Oy urica.) 

Egy kecske bossziísan nézi a sürgöny-
dróton csiripelő fecskéket s as egyik fecske 
szívesen is kacérkodik vele. De hogy, a 
másik semmit se vegyen észre 
így szólt a párjához a kacér fecske : 
Vájjon mit néz rajtunk e facér kecske. 

(Auböck Sacy.) 

Sorbaállási komifragédia. Egy szegény 
\flsszony reggel óta állt sorba a »községi« 
'előtt, de dolga akadván, hazament és ber 
üteges vejét állította a helyébe: 
S mikor visszafutott oda, ahol helye volt, 
Akkor vette észre, hogy a szegény veje — 

holt. 
(Hofbauer Sándor.) 

Bajor Lászlót az alábbi költeményekért 
Karinthg kecskeköltővé avatta: 

A vasúton utazás közben egy sovány 
utas igy fakad ki, idegeinek épségéről 
tanúskodva: 
Ne volna csak olyan kemény a széknek 

a fája, 
Csikoroghatna éntőlem a féknek a szája. 

Egy keményszakállu kecskeköltő reggeli 
monológja; 

Jól kinőtt az éjjel a sza-kállom, 
Borotvával majd végig ka-szálom. 
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Egy elhízott táncosnőről: 
Mikor táncolt rókatáncot, 
Meglátták a toka-ráncot. 

CKun László és Márta.) 

Heti clouként egy eposzt közlünk — 
kecskerimekben : 

Epikus beszély egy sokat próbált szo-
cialistáról: 
Ott a Dunaparton áll a Marcsa házö, 
Az ut oda sikos, mint a harcsa máza. 
Az ajtóban ül egy rokkant, béna szoci, 
Rá van bizva minden: pajta, széna, boci. 
Próbált ö már mindent, koldult, ázott, 

fázott? 
Volt nemzetgyűlési szolga, de a sok 

»helyes« szavazás 
Kiüldözte, bár idekint, fogadta szeles 

havazás. 
Volt gázgyárban,' bár tüdejét rontotta a 

, kátrán^os hegy, 
Barátkozott Balival is, no ez igen hátrányos 

kegy. 
Próbálkozott a színházzal, de a sugó 

rejtelmei 
Nem mentek fejébe, mint matchen Schlosser 

sejtelmei. 
'Most ott lakik a kis házban, melynek 

mind négy pajta fala 
Válogatott elsőrendű kékesszürke fajta pala, 
Maradékot eszik, most is ott áll egy tál 

koros borsó, 
No hát még izlene ez is, ha vőn ott egy 

boros korsó. 
Morál! 
Nincsen minden fájdalomra enyhe kényes 

flastrom, 
Nem jut minden halandónak csendes 

fényes klastrom! 
(Dr. Molnár Jenő.) 

Az agglegény gyermekkori pajtásának az 
életmódját meséli az érettségi találkozón. 
Többek közt: 

Vacsorára mindig velőt eszem, 
Hozzávalót házam előtt veszem. 

(Bródy Miklós.) 

A hosszú uínak vége már, 
Bár utunkba van még e vár. 

(Baumgartner József.) 

Kilátások az idei méztermelésre: 
Megirta a Képes Naptár, 
Lesz az idén népes kaptár. 

(Jánosy lAszló.) 

Két vadász beszélget: 
Egyik: Szép látvány egy fóka raj? 
Másik: Szebb annál a róka faj. 

(Csapó József.) 

óda az »0« két szép szeméhez! 
'Rz ő két szép szeme páratlan japán, 
Bár messzi Japánban járatlan Papán. 
Gyanú helyt nem talál. Megáll itt az ős ész. 
'Bámulja őt minden, a fiatal és ősz 
Hogyha nyár van akkor, vagy ha akár ősz, 
Ha hasonlít nádra avagy tölgyre, halált 
Nem féli, ha egyszer egy' ily hölgyre talált. 
Akinél irt keres fáradt kihűlő sziv, 
Äz otthonba vissza bár kedves szülő hív, 
Nem ott keres vigaszt. Mert sem férfit, 

sem nőt, 
IHa őrá néz nem Ját, but nem érez. Nem ! 

S ő t . . . . 
Ah, aki meglátja e szép szemeket, rab 
S bámulja az Istent, ki ily remeket szab. 

(Molnár Jenő' Antal.) 

Egy még fiatal maina, ki szeret jól 
mulatni, nem akarja magával vinni felnőtt 
leányát és így morfondíroz magában: 
Nem viheti magával bájos lányát, 
Mert háttérbe szorítaná lányos báját. 

(Kürschner Béláné.) 
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Miként tőid az idejét egy gazda a 
tanyáján: 
»Ä gazda disznóinak adott préselt tököt, 
Osítón szomszédaival trécselt, pökött.« 

(Diva.) 

Haragba volt a tudós a feleségével s 
ig y békülték ki:-

Béküljünk ki »pater Max!« 
Jő, én nem bánom »mater« pax! 

(Fury Etelka.) 

Egy műértő a képtárlaton: 
Miig csudás e bibliai szinai kép, 
Bár ez sem megvetendő e nő, e Kinai Szép ! 

(Kohn Jenöné, Pécs.) 

Egy kisgazda fájdalmas felkiáltása hosz-
Siantartó esőzés után: 

»Ha nem esik, semmi kár nincs, 
óh, ha volna e sok sár Ikincs.« 

Ki iszik Ht a jövő héten ? 
Akik kitalálják, azok között egy üveg „Dit-Qott" 

likőrt sursolunK ki. A mult heti nyerő: 
Krausz Maeda (V.. Rudoli-rakpart 7. sz ) 

A legújabb füiódivai a Bécsi F Ű Z D Solonüan 
m e l l t a r t ó ú j d o n s á g o k 

IV., VÄC1-ÜTCA 44. (az Angol kisasszonyokkal szemben? 

Egy iró megkönnyebbült felkiáltása hosz-
szu idő után elkészült regénye befejezésé-
inél: 
«»Heuréka! Végre (késizí a regény : — szóla — 
'S ha nem vál be, mit tehetsz te szegény 

róla?« 
(Margit.) 

Színész társaságában, kis civakodás után 
az egyik önérzetes művész szól: 

Minden hiába, látja Góth, 
Ä békességnek gátja Lóth. 

(Menyhárt Károly, Gyöngyös.) 

A kikapós jérj hazafelé mendegél s 
maayoti megörül, amikor messziről meg-
látja háza előtt a lámpát. 
Amikor meglátta a csába a lámpást, 
Alig győzte vinni a lába a csámpást. 

(Grozaveszku /oly.) 

TOILETTEK ÉS FEHÉRNEMÜEK KE2I ES GÉP-
m HÍMZÉSE MŰVÉSZI KIVITELBEN 
f I I H B A M I m f l h i m z ö és rajzterem, amerikai v l i n S l K Ü I L p l i s z l r o z A i s morielllrozó 
VI.. KIRÂ.LY-UTCA 42. T e l e f o n 123-31. 

u m m m FRIDA ÏÂTÎÎÏ 
M O D E L L E K után készülnek H A L C S O N T N É L K Ö L I 
F Ű Z Ő K és melltartók Budapest, VII., Király-utca 93. 

SlHIős âiberîne és Hlavúcs Erzsébet 
SPABMÜVÉSZSTI ISKOLÁJA 

és Hlavács Erzsébet kalapszalonja Budapest, VI.. ö-ulca 
8., IL em. 12. Szakoktatás az Iparművészet minden ágá-

ban, különös tekintettel a gyakorlati életre. 
A növendékek az intézet anyagát dolgozhatják föl. 

Megrendeléseket elfogadunk 

~ É T T E R E M 
i . {Erzsébet-körűt sarkán! 

i n t i m e v i t f â m » m u l a t s á g o s 
Kitűnő ételek é3 italok. Elsőrendű szalonzene. 

H Ä i n i l f f l r i P r i f T n t ondulációval. manikűr, szépség-
n U l Ö V l U l n U S i U ! ápolás és archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrang« 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 

.foglalkoztatásukról gondoskodom i 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

CHAT MOÍR vÄHÄ?' 

fl legszebb njándéh höigyeüiRneK! 
N Ő K K Ô N V V Ë 

1922. ËVRE 
Szerkeszti: TUTSEK ANNA 

Tartalma: Naptár — Az otthoa olszel — Szépség é s 
egészség — Nő é s film — Színésznőkről — Egy 
igazi anya sze lemi hagyatéka — Goetne: Werther 
szemelvények, sok novella, gyönyörű versek, stb. 
Ára díszes sjándékkötéeben, tokban 110 korona 

„Klein-féle szappanok a legjobbak" 
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SzilvesrJer 
Székesfehérváron 

Ä székesfehérvári Kereskedelmi Csarnok-
ban Szilveszter este ünnepi díszbe öltözött 
és £1 nagyterem fényes parkettjén agilis 
rendezők robogtak fel-alá, hogy az egyre 
érkező estélyi ruhás hölgyeket és frakkos 
urakat fogadják. A fehérvári aranyifjúság 
ugyancsak ki lett magáért evvel a Szilvesz-
ter estével, amelyre bizonyára még évek 
múlva is szívesen fognak visszagondolni. 
Táncra vágyó urak és hölgyek töltötték 
meg a Kereskedelmi Csarnok elegáns tér-
iméit, de nem kezdődhetett azonnal a tánc, 
mert a táncestélyt ügyesen összeállított ka-
baré-előadás előzte meg. A táncra vágyók-
nak azonban nem volt okuk türelmetlen-
ségre, mert a kabaré műkedvelő szereplői 
valóban olyant produkáltak, amely fővárosi 
estélyek becsületére válhatott volna. 

A kezdő gongütésre Németh László lépett 
a függöny elé, aki ügyes, szellemes konfe-
ránszszal vezette be az előadást. A miisor 
első száma Békeffy László »Esernyő« cimü, 
Budapesten is nagy sikert aratott tréfája, 
amelyben Förstner Béla, Bán József és Vágó 
László tartották állandó derültségben a kö-
zönséget. Possel Artúr és Dénes László egy 
helyi jelentőségű népdal paródiájában' érde-
meltek ki sok tapsot. Karinthy Frigyes 
»Visszakérem az iskolapénzt«, cimü egyfel-
vonásosának szerepeit női szerepekké alakí-
tották át és a szép hölgyek: Schlesinger 
Böde, Grosz Manci, Komor Ili, Ullmann 
Sándorné,. Eisler Lilly és Deutsch Ella 
nagy áldozatot hoztak Thaliának, hogy a 
darab kedvéért elcsúfították magukat. A 
darab végén persze se vége se hossza nem 
volt az ovációnak, amelyből különösen a 
ikis Deutsch Ella vette ki bőven a részét. Dr. 
Kiss Ferencné, aki leánykorában agilis tágja 
ivolt a gárdának őszinte ragaszkodással jött 
vissza, hogy szavalómüvészetével elősegítse 
az est sikerét. Nagyon megtapsolták. Pick 
Maritta és Possel Artúr egy táncduettben 
adták ismét tanújelét színpadra termettsé-
güknek. Utánuk Dénes László szép ének-
száma, Vágó László és Müller Andor nagy,-
sikerii táncduettje következett és végül Pick 
Maritta, Bán József kacagtatták meg a köi-
zönséget, amelynél egy hülye hordár szere-
pében Grosz Ferenc már puszta megjelené-
sével is óriási hatást váltott ki. A magán-

számokat Braun Rózsi, Herz Mariska és 
Rechnitzer Ilona kisérték művészi zongoia-
játékukkal. Possel Artúr főrendező meg le-
hetett elégedve munkája eredményével, mert 
a szép siker oroszlánrésze őt illeti. A kabart 
befejezése után a közönség átvonult a tánq-
terembe, ahol Csányi Pista zenekara rákez-
dett arra az ismert népdalra, hogy : »Leg-
szebb tánc a shymmi...« 

^ssörmedtívaí 

Sdn Tesivéreht 
m. kir. udv. szűcsök 

nudape&í, V., 
:Dorottya-u. 5-7 

Kmm ti KElEHEN 
WII», t a 

LEK N Â R I A f ü z ő s z a I o n j a 
V., Katona József-utca 39 Hl 15 (Palatinus-haz) 
Legdivatosabb és legfinomabb kivitelű fűzők és 
melltartó külOnlegesbégek készítése 

ßALACE SZÁLLODA ÉTTERMEI 
Tulajdonos Hack István. (Rákóczi-ut 43. sz.) 
Pege Károly és fia muzsikál 

Viktoria Szalon ? 
Miiwész-estéK: s 
K e z d e t e f é l 10 ó r a k o r . 

VII. , E r z s é b e t k ö r -
u t 6. sz . T e l e f o n -

z i m : Józse f 118— Sí 
B E R T A , 
V i l m o s , 

d a l l a i N á n d o r 
v e n d é g m ű v é s z e k . 

ians. gyöngy, ezüst, Gran« 
ékszereit ha megbecsültette, minden hirdetet t 4 r n á ~ 
tSbbet f izetek H A S T E M S T E I M R á k ó c z i -ut 9. Pannónia mellett 
Bör és s jiongarniturák lapos és redőnyös Íróasztalok, 
kárpitozol áruk, iotellek, székek, hálószobák gyári áron 

KROH JENŐ KiSÄffl-"'" ' 

L Á S Z L Ó ÉS F E K E T 
SHOi ÉS FÉRFI SS!M1TSCELHÍS( ÉS Ü L Y M i K ÁRUHÁZA 
BUCAREST, )¥. K i i . , KORONAMERCE<3-UTCA 14-16. 
m »ÄisosTr&waa. m E V O ü s z á ü « a t s . e v 

P á r f ő m , p ú d e r * szappan , k o z m e t i k a i c i k k e k , női- és fér f i harisnyák 
H O R V Á T H éss H O R V Á T H Wzsef -kdru* as 



50 SZÍNHÁZI ÉLET 

Mennyire tud mmM lenni egy féri ? 
Tréfa egy felvonásban. - Irta : KARINTHY FRIGYES 

Játsszák az Apolló Szinpad uj műsorában a következő szereposztásban : 
Asszony — Balogh Juci | Fazekas — — Boross Géza 
Férj — Salamon Béla | Kraus?. — — Peti Sándor 
(Női szalon, pamlaggal. Ä pamlag földig1-
érő szőnyeggel van letakarva. Ä pamlagon 
ülnek az Asszony és Fazekas, ölelkezésben, 
csókok közt. Äz asszonyon pongyola, Fa-

zekas mellényben, ingujjban.) 
Fazekas: Még... Még... 
Asszony: No de nem... te bolond... 
Fazekas: De imádlak... ne izélj... 
Asszony: Éde... 

(Kint az előszobában kulcscsikorgás, lép-
tek, motozás.) 

Asszony (ellöki Fazekast, rémülten): A 
férjem! . 
(A következő párbeszéd szédítően gyors 

iramban. ) 
Fazekas (lihegve): Pali? 
Asszony (igazítja a haját): Térjen ma-

gához... szedje össze magát... Vegye fel... 
Fazekas (keresgél a pamlagon): A ka-

bátom... 
Asszony: Jézus Mária... Hová tetted? 
Fazekas (rémülten): Lecsúszott!... (Ke-

resgél. ) 
'Asszony: Talán a divány mögé... 
Fazekas (négykézlábra ereszkedik, be-

bújik a pamlag alá, de csak félig, látni, 
hogy keresgél, rúgkapál a lábaival). 

'Férj (belép, nyájasan): Drágikám... (Ki-
tárt karokkal megy az asszony felé, aki 
dermedt mosollyal ül. Meglátja a rug-
kapálózó lábakat, elnémül. ) Ki ez? 

Asszony: Ez?... izé... ja... nézd csak, 
ki lehet ez? 

Fazekas (hátrálva kijön a pamlag alól, 
hozza a kabátot, feláll. Rámered): Fa-
zekas Feri... \ 

Fazekas (lihegését átalakítja röhögéssé, 
mitől az egész teste rázkódik): Hehehe... 
zervusz, Lacikám... hehehe... 

Férj: Mi az? Hogy... hogy kerülsz... 
miért vagy... mit röhögsz? 

Fazekas: Hehehe... jaj, az oldalam... 
mindjárt te is röhögni fogsz... hühühü... 
Várj egy kicsit... 

Férj: Na de nem értem. (Egyikről a 
másikra néz. ) 

Fazekas (fuldoklik, legyint): Várj, na... 
mindjárt... Ejnye... csak felveszem... (Fel-
veszi a kabátot. ) 

Férj (csodálkozva): Ejnye... 
Fazekas: Szóval, kérlek... hühühü... (Ecjy 

merész fordulattal az asszony felé.) El-
mesélhetem Lacinak is? 

Asszony (dermedt mosollyal, kinban): 
Miért ne? 

Fazekas: Hát kérlek... éppen egy izét... 
egy kalandomat meséltem el a nagyságos 
asszonynak... de roppant komikus kaland... 
nem győzöm röhögéssel... (Az asszonyhoz.) 
Ugy-e, mulatságos? 

Asszony (kinosan mosolyog): Nagyon. 
Fazekas (most már könnyedén): Hát 

kérlek... de miért nem ülsz le... 
Férj: Nem értem... mit keressz te a 

divány alatt... és rug... 
Fazekas: Várj, te Pali. Hiszen éppen 

azt akarom elmesélni... Szóval izé... (Az 
asszonyhoz.) Tudja mit, akkor kezdem újra 
elölről, hogy a Laci |is röhögjön... 

Asszony: Tessék, tessék... 
Fazekas: Szóval, kérlek, ilyen furcsa 

kaland történt velem, izé... tegnap, va-
lahol... éppen mesélem a nagyságos asz^ 
szonynak. De kéllek... diszkréció! 

Férj (leül, megnyugodva): Hogyne... szó-
val, gáláns kalandról van szó? Te huncut! 
(Nevet. ) 

Fazekas: Na igen, kérlek... mit tagad-
jam. Előttetek nincs titkom, ilyen régi 
barátok előtt. 

Férj (biztatóan): Csak mondd hát! 
Fazekas: Kérlek szépen, a kalandnak az 

lehetne a cime, hogy mennyire buta egy 
férj. v 

Férj (röhögve): Ez jó lehet, te! 
Fazekas: Na igen. Kérlek szépen... ott 

vagyok tegnap egy izé... egy nagypn ked-
ves hölgynél látogatóba,,," nevet nem 
mondok... ti is ismeritek. 

Fér/ (kíváncsian): Csak nem a... 
Fazekas: Elég! Találgatni tilos. Ki-

találni lehet. De nem is ez a fontos. Szó-
val, ott vagyok és hát kérlek, ülünk a 
díványon... 

Férj (szakértelemmel): Aha, aha. Ér-
tem. (Az asszonyi felé.) Nagy ez a Feri! 

Fazekas: Na és... na és... szóval ülünk 
és — én ingujjban... 

Férj: Csókolózunk, mi? .Hehehe. Te ko-
misz! Neked csak szerencséd van az asszo-
nyok körül. * I 

Fazekas: Hát egyszerre — képzeld!... 
az előszobából kulcscsörgés, léptek — 
szóval... 

Férj: "Szóval? (Bután néz.) 
Fazekas: Nem érted? 
Férj: Nem. 

r Alii CAMHAß Ó R Á S Ê S É K S Z E R É S Z , KAMARAI SZÁLLÍTÓ, 
i-VJ W Onn*iüí\ B U D A P E S T , VIII., J Ó Z S E F - K Ö R Ű T 81. SZÁM. 

órák, ezüst, platina és arany, brilliáns ékszerek vétele és eladása 
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Fazekas: Na, mit gondolsz, ki jön? 
Férj (fejére csap): Ahá ! Értem már! 

A villanyszerelő! 
Fazekas: Te buta! Hát elfelejtetted, mi 

a cime ennek a történetnek? 
Férj: Dehogy is! Az, hogy mennyire 

buta tud lenni egy; férj! 
Fazekas: Na, hát akkor. Szóval... 
Férj (diadallal): Értem már! A férj 

jön! Nagyon jó! 
Fazekas: Ugy van. Jön a férj — én 

meg nem találom a kabátomat. (Dühö-
sen. ) Muszáj röhögni, ha eszembe jut, 
hogy velem mik történnek, az istenit neki! 

Férj (röhög kíváncsian): Na és? 
Fazekas (mindkettőjüknek mesélve): Na 

és, képzeljék, én keresem a kabátomat — 
az asszony... 

Férj (röhögve csapkodva a térdét): Hü, 
de jó! Veled mik történnek! (Az asszonyi-
hoz.) Mit szólsz ehhez a csirkefogóhoz? 

Fazekas: En kezdem keresni, nincs se-
hoi a szobában, erre fogom magam, le-
kushadok négykézláb és igyekszem be-
bújni a divány alá és ott keresem... 

Férj (gondolkodva): A divány alá? 
Asszony (kínban): Vájjon ugy érti... 
Fazekas (fölénnyel): Éppen ezt a je-

lenetet meséltem feleséged őnagyságának, 
mikor jöttél. Még mutattam ingujjban neki, 
hogy: másztam a divány alá, mint egy 
kenguru. 

Férj (fejére csap): Ahá! Értem: Éppen 
ezt mutattad ! 

Fazekas: Éppen ezt. Tudniillik, az ugy 
Volt... hogy mikor a férj betoppant... én 
éppen másztam befelé a divánü alá a ka-
bátért, — de nem fértem be — érted, 
kérlek? Nem fértem be a divány alá é s 
a lábam kint maradt — és képzelheted, 
ahogy harangozok Iábiammal, a divány alatt, 
hogy hogy nézhettem ki, éppen ezt mutat-
tam őnagyságának, mikor bejöttél, azon 
röhögtem. 

Férj (nevet): Nagyon jó! Mutasd csak 
kérlek, hogyi volt az? 

Fazekas (négykézlábra ereszkedik, utá-
nozza önmagát): így kapálóztam, kérlek... 

Férj (harsogva csapkodja térdeit, ugy 
nevet): Öriási! Mint egy csikó! Óriási; 

Fazekas (feláll, törölgeti a térdét): Na, 
igen, szóval, nem férek be a divány alá és 
abban a percben betoppan a férj. 

Férj: Puff neki. Szép kis helyzet. 
Fazekas: Képzelheted. 
Férj: Képzelem. (Az asszonyhoz.) Kép-

zeld. 

» P E R R E S T A U H A N 

K A L A P O K MÄRIgy0-U.5.v0<lld pal0,a 
I Váci-u. sarck 
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Fazekas: Persze, meglát. Kénytelen va-
gyok felállani, ott állok Ingujjban — és 
most, barátom — na, most, hogy magy«, 
rázzam m magamat? 

Férj: Most légy okos, Domokos! 
Fazekas: Én is azt mondtam magamnak. 

Most valamit gyorsan ki kell találni, mon-
dok magamnak, lamivel megmondom a helyh 
zetet, mert ugy-e, képzelheted — a férj 
betoppan, én ott bujkálok a divány alatt — 
ingujjban. 

Férj: Rémes! (összeborzong.) Brr! Rossz 
gondolni is rá! (Äz asszonyhoz:) Rémes 
helyzet, mi? ' 

Asszony (Borzongva): Brr!... Roppant 
kellemetlen!... 

Fazekas: Érted, hogy most kétségbeesé-
semben valami egészen marha ötletre kell 
elszánnom magamat. Fejest a helyzetbe 
1— vagy sikerül, vagy nem! Ä férj, afféle 
buta fráter — amilyen csak egy férj lehet... 

Férj: 7e, nem a Krem.... Ki lehetett? 
Fazekas: Pszt! Találgiatni, tilos. Szó-

val a férj kimeresztett szemekkel néz rám, 
mint borjú az ujkapura. Én meg még lihe-
gek a felindulástól, nem tudok szóhoz 
jutni, — képzelheted... 

Férj (izgatottan, sürgetve): Na, mondd 
már — roppant izgalmas helyzet,.. 

Fazekas: ...hát azt csináltam, hogy át-
játszottam a lihegést nevetésbe — érted?... 
és a szemébe röhögtem neki. A marhának. 
A szemébe röhögtem. 

Férj (ujjongva): öriási! Na és? Persze, 
nem értette, min röhögsz. 

Fazekas: Nem. A marha. Nem értette 
meg. 

Férj: Csak egyi férj lehet ilyen marha. 
Fazekas: Ugy van. 
Férj: Na és, hogy vágtad ki magiad? 
Fazekas: Hogy? Nagyon egyszerűen. Az 

volt a szerencsém, hogy nem jutott semmi 
az eszembe, tudod. Ha valami az eszembe 
jutott volna, valami jó kifogás, vagy tör-
ténet — az esetleg gyanús lett volna. 
Erre, kérlek, tudod, mit csináltam ijed-
temben? 

Férj (izgatottan): Na? Na? 
Fazekas (ráver a vállára): Ijedtemben 

kiböktem az igazat. 
Férj (megrökönyödve ) : Megmondtad 

hogy izé... hogy csókolóztatok a díványon? 
Mikor ő belépett? 

Fazekas: Igen. Csakhogy ugy mondtam 
el, mintha ez az egész dolog nem akkor 
történt volna és nem ottan — hanem1 

mintha két nappal előbb történt volna — 
máshol — másvalakinek a feleségével. És 
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azt mondtam, hogy azon röhögök, hogy 
éppen mutattam az asszonykának, hogy ho-
gyan másztam én a dívány alá, kérlek, an-
nakidején — érced, kérlek? Szóval: Igazat 
hazudtam. 

Férj (összecsapja a kezét): Hihetetlen 
vakmerőség! és az a marha beszopta ezt 
a tésztát! > 

Fazekas: Az a marii a beszopta ezt a 
tésztát/ 

Férj: Elhitte? 
Fazekas: Elhitte és jót röhögött rajta. 
Férj: Ês a helyzet meg volt mentve? 

. Fazekas: ÊS a helyzet meg volt mentve. 
Férj: Nahát! Hihetetlen, ilyen marha 

csak egy: férj tud lenni, — hogy nem vette 
észre ! 

Fazekas: Csak egy férj!... Es hogy nem 
volt neki gyanús, tudod kérlek. 

Férj: Óriási! Nagyszerű! Tudod, milyen 
kitűnő törté et ez? (Äz asszonyhoz.) Mit 
szólsz hozzá? ; 

Asszony: Igazán rendkivül érdekes. 
Férj: Hát ezt azért igazán nem hittem, 

volna, hogy egy férj ilyen buta lehet. 
Asszony: Pedig sokat hall az ember 

effélét. 
Fazekas: Ojjé! 
Férj: Persze, hogy hall, meg olvas. 

De ilyen jót, mint ez a vicc, ami a Feri-
vel esett meg — hisz ez egy kész novella 
vagy kabaré-jelenet. Igy, ahogy elmondtad, 
kabaré-tréfát lehetne csinálni belőle. Hi-
szen kabaré-szerző vagy. 

Fazekas: Äzt hiszed? 
Férj: Äzt hát. »Ä marha férj, vagy iga-

zat hazudik a házibarát« elmen. 
Fazekas: Ne izgass, mert még megirom. 
Férj: Csak valami jó poén kellene hozzá, 

— mert igy nincs poénja. 
Fazekas (most már mint szerző, mér-

legeli a témát): Äzt éppen tudnék ta-
lálni. 

Férj (lelkesen): Ugy-e?... Te! Én is mon-
donék egy jó poént! 

Fazekas (megvetéssel): Te?! 
Férj: Miért ne?... Például... például... 

te, tudom már, — abból lehetne kiindulni, 
hogy miért nem tudtál bemászni a divány 
alá — mi? Jó, mi? 

Fazekas (megvetéssel): Ugyan, kérlek, 
hogy miért nem? Ennek kevés köze van a nogy miéi 
dologhoz. 

Férj (belemelegszik): Dehogy is —• pél-
dául, mondjuk kiderülne, hogy azért nem 
fértél be — mert a divány alatt már 
volt valaki: azt igy lehetne megirni. 

Fazekas (nagyriameredt szemmel): Már 

ur. udvari száiiitó divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 
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volt valaki? Hát ez meg miféle marha-
ság? 

Férj (naivan): Na igen, mondjuk pél-
dául a férjnek egy barátja, akit előzőleg 
elbujtatott. 

Fazekas (mosolyogva, leereszkedő meg-
vetéssel megveregeti a vállát): Hadd abba 
öregem, Furcsán képzeled te ezt a mii-
fajt. Valami valószínűségnek is kell lenni 
— képtelenséget nem lehet beadni a kö-
zönségnek, olyasmit, ami teljesen lehe-
tetlen. 

Férj: Teljesen lehetetlen? Fogadjunk, 
hogy! nem is olyan lehetetlen. Már hal-
lottam effélét. 

Fazekas: Ugyan ne beszélj! 
Fér/ (felháborodva): De bizony beszélek, 

Egy barátommal történt. 
Fazekas: Mi ? 
Férj: Hogy elbujtatott valakit a divány 

alá, kilesetni a feleségét. 
Fazekas: És aztán? 
Férj: És aztán — a Ikellő percben elő-

mászott a barát és mint tanú szerepelt 
a férj mellett, a válásnál. 

Fazekas: Ugyan ne hazudj ilyeneket. 
Ilyet ugy se hisz el senld. 
( Férj: Fogadjunk, hogy van, aki elhiszi. 

Fazekas: Ki? 
Férj: Hát te. 
Fazekas (bámulva): Én? 
Férj: Te hát. (Hangosan, anélkül, hogy 

megfordulna.) Jöjjön csak, Krausz! 
Krausz (kimászik a divány alól, leveri 

a port, nyugodtan előre jön, meghajtja 
magát): Kezét csókolom. 

Asszony (sikolt, felugrik). 
Fazekas (leesik az álla). 
Férj (nyugodtan): Van szerencsém be-

mutatni Krausz barátom, magánnyomozó! 
Nála van kész blanketta. Leszel szíves 
aláirni. 

Fazekas (dadogva): Mi... miféle blan-
ketta... 

Férj: Jegyzőkönyv, amelyben,egy vasai 
nem adok vissza a hozományból. (Leteszi 
az asztalra. Krauszhoz. ) Mehetünk. Ä jegy-
zőkönyvet a tényállással átadhatjuk az ügy-
védnek, holnap. (Visszafordul Fazekas felé.) 
Szervusz, Ferikém. És tekintettel arra, 
hogy amennyiben elveszed a feleségeim1, 
kiadásai némiképen megnövekednek — 
ajánlom, hogy a szóbanforgó kabaré-jele-
netet ilyen cimen ird meg: »Ä marha házi-
barát« vagy »hazugságot igazolt a férj.« 
Szervusz. (Mindketten el.) 

Fazekas (székbe roskad): De ki meri 
ezt előadni, ha megírom? (Függöny.) 

6ÁB0K LAJOS 
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Sx&rMe&sniöí tiœen&ieM 
(B rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
ül színházi vonatkozása kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk•) 
S. Dezső. Forduljon Bárd Feienc és Fia 

céghez. — Egy pest i előfizető. Fedák Sári 
V . Személynök u. 16. — F . É v a . 1. Nem 
ig^z 2. Nem. 3. Krisztina-körut 15 4. New-
York kávéház. — P. Sándor . 1. Iskariot, A 
tőr, Hunn utódok. 2 Még nincs meg íllapitva. 
3. Mar 200-on felül van. — E. Ily. 1. 19 
éves. 2. Dr. Fekete József. 3. Természetesen. 
4. Nincs felesége. — Febér ördög. Tessék 
közvetlen hozzájuk fordulni. — P. I.» Tata. 
Mér intézkedtünk. — Szekfiiszeg. 1. Pallny 
Anna 2. 28 éves. 3. A téi folyamán jön ki 
filmje. — »Bánkódó 17." Jöjjön fel délu'án 
4 és 6 között a szerkesztőségbe. A pestiek 
ott kapják meg a dijakat. — 6 . Ferenc, 
Zsombolya. Természetesen résztvesz. — T. 
B„ Mohács. Nincs hirünk róla. - Magda. 
1. Még két hónapig. 2 Igen. 3. Lehet közölni. 
4. Már régen házastársak. — L., Miskolc. 
1. Forduljon Ju'tasjy doktorhoz (Kossjth 
Lajos-u. 4.). 2. Nem veszik félév közben. 3. 
A gvárfik nem dolgoznak. 4. Krisztina-körut 
15. 5. Rudolf tér 5. — M. Bella. 1. Nem hir-
dettek igent. 2. Vagy drámai színésznő akar 
valaki lenni, vagy balett táncosnő. Előbb vá-
lasszon. 3. Berlin, Ch-irlottenburg, Kaúer-
damm 10- 4. Lapunk kiadóhivatalában meg-
kaphatja (Erzsébet körút 29). 5. I-, Pálya-u. 
15. — Jelige. Megerkszeit. — »Vár. Meg-
érkezett. — „Vidékiek." Természetesen a 
vidékieknél úgyis tekintetbe ves«zük ezt és 
nem nézünk arra, hogy a határidőt nem tart-
ják be. — F. Erzsi . Jöjjön fel délután 4 - 6 
kőzött szerkesztőségünkbe. — B. M. Ott so-
hasem adtak és igy a főszereplőket sem ír-
hatjuk meg önnek. — Mezei egér. Gondo-
latai jók, de sajnos nincs helyünk a közlé-
sükre. — „N Rajongó." 1. Seirmi. 2. Job-
ban van. 3. Egy kis izomrándulás volt az 
egész. — F. Blanka. 1. Nem. 2 26 éves 3. 
24 éves ősszel hazajön. — Győri érdek-
lődő Külföldön filmezik. — .Miskolci Mö. 
kedvelők." Közelebbi cimet mi sem tudunk. 
Elég azonban, ha Szatmárra címezik a leve-
let Ugvis megkapjak. 
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SsinGássi rejtvény 

Megfejtési határidő 1922 január 17. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 5. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Étet 1922. 1. számában közölt 

rejtvény megfejtese : „Cigánybáró". 
A megfejtők kőzött a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. díj : A .Fanny első színdarabja" cimü 

df rab . a ford, tó Hevesi Sándor aiáirá'ával. 
II. dij : Gách Lilla autogrammes arck pe. 
111 di j : Egy doboz „Floris" csokoládé 

bonbon. 
IV. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fée" 

Wittek. 
Heljesen fejtették meg 3912 en. 
Az első dijat dr. Dávid Artúr ügyvéd 

(Bácsalmás), a második dijat Polyák Mariska 
(Baja, Més-áros Lázár-utca 28.) a harmadik 
dijit Kecskeméti György (VIII. Mát ás-tér 17 ) 
a negyedik dijat Schnell Gizi (III. Tirrár-u 
13.) nyerték meg. — A vidéki nyerőknek pos 
tán küldjük el a dijakat, a pestiek jelentkez 
zenek érte a szerkesztőségben 4-6 óra között 

Sze rkesz t i : INCZE S ANDOR 
Kiadja a .Színházi Élet r - t . 

Igazga tó : KIRALY JENŐ 

KÖNYVÚJDONSÁGOK : 
Déván István : A MODERN ATLÉTIKA . . 220.-
Benedek Elek: SZÉKELY NÉPBALLADÁK 132.-
Weining. r Ottó : PEER QYNT ÉS IBSEN . 66,-

Fűszer- és csemegeár»-
kat lói és olcsón vásá* 
rolhat 

f i ó k j a i b a n . 

ë afsyálafoat 
véglegeitávolit felelős-
séggel, mindennemű 
szépséghibák kezelése, 
p ú d e r és k r é m e k 

vidéM szétküldése. Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51. 1. 9. Teréz-temp, szemben 

4 » K E L E T I J . 4 > 
BUDAPEST, IV. KER., K0R0NAHERCEG-U. 17 

Gyárt legtökéletesebb kiviteiben:mlllálmkat,mU- ! 
kezeket, sérvkötőket, haskötőket, gummlgöroser- [ 
harisnyákat stb. Dus választék az össszes | 
betegápolási gumralárukban és milszs-ekbon. | 

lNGyENKULD!Äk 

Király Steinhardt, Szőke stb ' 
művészek eredeti ténykfpei-
vel ellátott gyönyörű hang-
jegyzéket WflG fc E Resorts» beszélőgépek áruháza 

Budapest, Józsíf-köiot 15. 

Klvágv» a .Színházi Élet" szerkesztőségébe 
(VII, Erzsébet-körut 24.) küldendő 

SZAVAZÓ-LAP 
a .Színházi Élet* szerkesztősége által kiirt pályáza-

ton a következő feleletekkel veszek részt: 

1. Ki a legszebb asszony? 

2. Ki a legelegánsabb asszony? 

3 Ki a legsjebb leány? 

4. Kl a legelegánsabb leány? 

5. Ki a legszebb férfi ? 

6. Ki a legelegánsabb férfi? 

Név :_ 

Lakás :. 

Korondi 
cipőgyúr 

Vin., Kan-utca 12. a». 
Telefon Jóxa. 99-49. 

A legfoRoasoíiabb 
Igényeltet Kielégítő 
k é s x d r n r a k í d r 
KUlön mértéit ém 
Mttlön favltö osxtúly 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. Telefon 13 






