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„ÁLOMFALÓ" 
I r t a : KARINTHY FRIGYES 

„Egy nagyon jó teóriával és 
egy nagyon rossz színdarab-
bal fogom végezni ..." 

Molnár Ferenc 

Hát olvasom. Ha nem olvasnám, 
magamtól, előre, kitalálhattam, kiszá-
míthattam volna. Hogy Párisban elő-
adtak egy freudista színdarabot 
„Álomfaló" cimen. Gyengébbek ked-
véért : freudizmus az egy tudományos 
teória, a lélektan köréből, mely sze-
rint az embernek alsó tudata és felső 
tudata van, esze nincs. Ezekből a 
tudatokból mennek át egymásba 
a dolgok és hogyha az ember sze-
retne Soroksárra menni, az azt jelenti, 
hogy nem szeretne Soroksárra menni. 
De mindegy, a teória nagyon szép 
és szoktam is használni. De most 
megírták a freudista színdarabot, 
amelyben be van bizonyítva, hogy 
Freudnek igaza van, ugyanis Marianne 
nem csirkepörköltet gondolt, mikor 
mondta, hanem mert a nagyapjába 
szerelmes, csak azért. Még pedig ugy 
van bebizonyítva, hogy Freudnek 
igaza van, hogy Freud könyvéből 
kivesznek egy példát, amivel ő bizo-
nyilja, hogy neki igaza van. ezt el-
játsszák és a végén kisül, hogy 
csakugyan. A darabban megálmod-
ják, hogy a darabnak az lesz a vége, 
amit megálmodtak és erre az lesz 
neki a vége. Egyébként nagy sikere 
volt, futurista díszletek voltak hozzá 
és a műfa jnak jövőt jósolnak-

Macbeth-jóslat, idézd elő, amit 
megjövendöltél. Kérem szépen igaz-
gató ur, most már nem halogatom 
a dolgot, ezennel van szerencsém 
bejelenteni, hogy a jövő szezonra 
megírom azt a kilenc darabot, amit 
Ígértem. Csak még át kell néznem 
néhány kedvenc bölcsészemet és 
természettudósomat. Nagy vonások-
ban már látom a körvonalakat, — a 
témák készen vannak a fejemben, 
ahogy mondani szokták, néhány 
egyeztetésre van szükségem még, az 
u jabb kutatások eredményeit kell be-
várnom, addig nem foghatok hozzá, 
beláthatja. Mihelyt a Természettudo-
mányos Közlöny uj száma beérke-
zik, nekifogok. 

Először is itt volna „Magánvaló" 
cimü ötfelvonásos tragédiám, Kant 
nagy szellemének ajánlva. Metta 
Fizika, a vidéki igazgató leánya 
gyengéd érzelmekkel viseltetik a csi-
nos Grund Princip iránt, aki normá-
lis értelemben vett érzékszerveinek 
segélyével, legalább szubjektív meg-
győződése szerint, abban a hitben 
van, hogy a szép Metta eljönne 
hozzá, ha kérné. De a második fel-
vonás végén váratlanul kiderül (rend-
kívül izgalmas jelenetben), hogy 
Metta gyakorlati szempontból általá-
nosítható szemlélete nem azonos a 
tárgyak ideális lényegével, az ősz 
Idea Szubsztanci nénivel, aki, mint 
gonosz, megátalkodott öregasszony, 
çsak külső formákban hajlandó meg-
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felelni a Tiszta Ész tanácsos követel-
ményeinek. Hiába kapacitálják, hogy 
aszongya, feleljen meg mégis, ő, 
aszongya, nem és nem, ő már Aris-
totelesnél és Plátónál is szolgált, de 
őt ott is csak elvont fogalomnak 
tekintették, durva munkára, mint pél-
dául alapelvek tisztítására, nem hasz-
nálták. Princip nagyon elkeseredik, 
de egy véletlen meggyőzi őt, hogy 
amit ő toronynak nézett, az csak a 
toronynak látási érzékiele a lapján 
általánosítható fogalmi hüvelye s 
nem foglalja magában a torony va-
lódi elvét — hogy tehát ő közönsé-
ges optikai csalódás áldozata. Csaló-
dásával kolostorba vonul és nem 
tud meggyógyulni többé. 

Ez a darabom, minthogy meséjé-
ből is láthatja, igazgató ur, inkább 
szenzációdrámának készül, a nagy-
közönségnek szánom, népszerű si-
kerre számitok vele. Lehet, hogy ope-
rettnek irom meg. Sokkal irodalmibb, 
nagyobbigényü szándékaim vannak 
„Az uj háromszög" cimü tragiko-
médiámmal, melyhez az adatokat a 
kiváló Einstein professzor szívesség-
ből engedte át. Hőse Posztulátum 
Sándor, a jellemes, de habozó ter-
mészetű mérnök, aki egy olyan pont-
ból, amely egyenlő távolságban van 
egy a horizontig meghosszabbított 
egyenlő szárú háromszög két hasonló-

szögü csúcsával, ugy látja, hogy neje 
a háromszög harmadik csúcsán ke-
resztbefektetett oblongum alakú pam-
lagnak éppen azt a pontját metszi 
mindkét lábával, amelyen Gyürky 
Pistának, a huszártisztnek tengely-
keresztmetszete vonul át, a második 
képsikra lefektetve. Rettentő dühre 
gerjed, de ekkor váratlanul kiderül, 
hogy az eddigi mérésék mind hibá-
sak voltak, mert a fény sebességének 
megállapításánál nem vették tekin-
tetbe az idegpályák harántrezgését, 
ami vo.oooooi arányszám szerint eltor-
zítja a paralellogrammot. A legköze-
lebbi napfogyatkozás aztán teljes 
fényt dérit a következtetés helyessé-
gére és Sándor boldogan öleli keb-
lére méltatlanul meggyanúsított fele-
ségét, miközben az egyenlőszám 
háromszög egyenlőoldalu három-
szöggé alakul át, feltéve, hogy 
X* = X + 0 - v a l . 

Többi drámámról egyelőre nem 
nyilatkozom. Csak ízelítőül jegyzem 
meg, hogy forrásaim között olyan 
nevek szerepelnek, mint Schopen-
hauer, Bergson, Bólyay, Darwin, 
Arrhe'niusz, Stanley, Oswald, Mach 
stb. Remélem, hogy még a jövő sze-
zonra elkészülök harminc képből álló, 
nagy, látványos színmüvemmel is, 
melyben a Menetrend-e t akarom 
elsőnek dramatizálni. 

iíast Press Agency L(d. felvétele 
Torcellóban . . -

Nemzeti Szinház : „CarneYal 
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A Nemzeli Színház repertoireja szokatlanul 
dus anyaggal gazdagodolt. Alig volt még a 
színháznak olyan szezonja, amelyben a ma-
gyar és külföldi színpadi irodalom uj repre-
zentánsai ilyen gyors egymásutánban jutottak 
volna szóhoz. 

Abel Hermann, a francia színpadi szerzők 
diszes galériájának egészen friss aranyozású 
oszlopa. A franciák büszkék reá, a nemrégen 
elhunyt Bataillehoz hasonlítják és igen sokat 
várnak tőle. 

A Nemzeti Színház igazgatóságának gon-
dosságából most alkalma volt a magyar pub-
likumnak is megismerkedni Abel Hermannal. 
A bemutatkozás kölcsönösen igen barátságos 
volt. Szerző és közönség meg lehetnek egy-
mással elégedve. Ebből természetesen igen 
nagy részük van a Nemzeti Színház színé-
szeinek, akik olyan művészettel interpretálták 
a szerző alakjait, mintha akármelyik régen 
megszokott és régen megismert iró lelkével 
állottak volna szemben. 

A Carneval különös romantikus miliője 
érdekes, csaknem titokzatos cselekménye, 
fokozottabb mértékben hozzájárulnak a darab 
sikeréhez. Egy elrontott házasság története 
lehelne a darab műfajának meghatározása. 

A téma — közismert és olyan természetes, 
mint amilyen minden ilyen házassági história 
lehet. Kamenszkyj orosz herceg feleségül vette 
a felolvasónőjét, Fedóziát. Nem szerelemből, 
nem is a saját elhatározásából, hanem édes-
anyja határozott kívánságára. A herceg el-
csábította Fedóziát és édesanyja, akinek a 
hercegi korona nem volt elég a nyárspolgári 
erkölcsök leküzdésére, azt akarja, hoyg fia 

házassággal tegye jóvá bűnét. A házasság 
azonban nem tarthat soká, illő keretek közölt 
felbomlik. Páris forgatagában válik el egy-
mástól a házaspár és Velence karneváli for-
gatagában találkozik össze. 

D Ancenis hercegnő palotájában diszes 
eslélyt rendezett, amelyen megjelennek a ve-
lencei előkelő hotelek vendégei, közöttük az 
elvált házaspár is. A férj a hotel Danieliben 
lakik, az asszony saját palotájában, amelyet 
volt urának pénzén vásárolt. A hercegnő 
karneválján összetalálkoznak és miután a 
békülés leheletlen, Fedózia a herceg szeme-
láttára ül gondolába Mauvière márkival. Más-

ÓDRY ÁRPÁD 
Nemzeti Színház: „Carnevál" 

, Angclo (otogrüfia 



MUZSNAY BELLA 
Nemzeti Színház : „Carneval" 

Angelo fotografia 

„Szobor vagyok, de 
fájok minden tagnak !" 

A tagok ugyan nincsenek teljesen egy véle-
ményen a felírással, mégis sokat nevettek a 
klasszikusan elferdített idézeten. 

r n ^ ^ n A A SZOBOR. A Fészek tár-
K ^ j j ^ k jLso í salgójában időnként a klub 
t ^ i L j ' ^ i v v l Piktor és szobrász tagjai ki 
I « ^ » l á c i í p i szokták állítani egy-egy mü-
I » H n —Q vüket. Ez történt a héten is, 
I * 0 r i í f " 7 1 egy'k fiatal szobrászunk ki-
^ ' - ~-i-TJ állította legújabb aktját. Az 
aktot körülállották a tagok, mindenkinek tet-
szett, csak egy másik szobrásznak nem. 
Annyira nem, hogy egy óvatlan pillanatban 
a következő cédulát akasztotta a szoborra : 

4 , 

nap a herceg meglátogatja feleségét, de csak 
azért, hogy rajtakapja Mauvièrevel. Az asz-

szony bosszúból most már valóban a márki-

val együtt szökik Torcellóba, ahová férje is 

titokban követi. Torcellóban összetalálkozik 

a két férfi és csak a hercegnő megérkezése 
gátolja meg, hogy egymásnak rohanjanak. 
Közben Chabois grófné is megjelenik a lát-
határon, aki a márkinak régi barátnője. A 
házaspár most már nem tudja tovább ha-
lasztani a végleges kibékülést és együtt utaz-
nak vissza Velencébe. 

Ott ismét izgalmas jelenetek következnek, 
amelyek során a márki revolvermerényletet 
követ el Kamenszkyj ellen, de a herceg sér-
tetlen marad. A karnevál még mindig tart. 
Fedózia és Kamenszkyj látják, hogy minden 
bűnökön keresztül szeretik egymást és együtt 
utaznak tovább a karnevál mámorában . 

Paalay Erzsi és Ódry Árpád mesteri játéka, 

nagyszerű alakításaik még becsesebb szint 
adtak az irodalmilag is kiváló értékű darab-
nak, amelyben Hetlyey Aranka, Muzsnay 
Bella, K. Gömöri Vilma, Nagy Teréz, Rosos 
Gizella, Demjén Mari, a pompázóan fejlődő 
Kiss Ferenc, Abonyi Géza, Horváth Jenő, 
Náday Béla, Turányi Alajos játszottak ki-
tűnően. Salgó Ernő fordítása és Ódry Árpád 
rendezése stílusos keretet szolgáltatnak a ko-
moly értékű darabnak. 

SZÍNHÁZI ÉLET 

NAGY TERÉZ 
Nemzéti Nzinház : „Carneval" 

Angelo fotografia 
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HETTYEY ARANKA 

Nemzeti Színház : „Carneval" Angelo futogrífia 
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Herczeg Ferenc 
az „Aranyborjú" színészeiről 

Az Aranyborjú premierje után a „Szín-
házi Élet" munkatársa megkérdezte Her 
czeg Ferenctől, mit szól a színészek 
játékához? 

Herczeg Ferenc azt mondta: 
— Be kell vallanom, az előadás meg-

lepetést hozott nekem, a színészek álta-
lában jobban érvényesítették a darab 
szokatlan stílusát, mint remélni mertem. 
Többet adtak nekem, mint amennyit a 
szereposztás alkalmával vártam. 

— Mit szól Rákosi Szidi játékához? 
— Sohasem hittem volna, hogy ez a 

nagy művésznő, akit minden szerepében 
láttam, ennyire túlszárnyalhatja önmagát 
és összes fölcsigázott várakozásaimat I 
Nem a szerep, hanem tisztán Rákosi 
Szidi érdeme, hogy ennyi szint, erőt és 
mélységet talált a gazdag Grálné alak-
jában. 

— És Gazsi Mariska? 
— Megint egyszer bebizonyította, hogy 

az igazán jó szinész tehetségét nem kor-

Kiss Ferenc, Ódry Árpád, Paulay Erzsi 
Nemzeti Színház : „Carneval" 

Mészöly felv. 

Iátozza az úgynevezett szerepkör. A 80 
éves vén cseléd szerepében épp ugy 
megtalálja önmagát, mint a szellemtől 
és szépségtől ragyogó szalondáma sze-
repében. 

És a többiek? 
— Csortosról tudtam, hogy a sötét, 

izzó erő, amely mihészi palettájának 
egyik jellemző színe, jól fog illeni Vi 
deczky alakjához. Tanaynál is nyilván-
való volt, hogy hódító szellemessége 
játszva fog felülkerekedni a nehézsége 
ken, melyeket Csákó kettős alakja nyújt. 
Szerémy egyéni szeretelreméltósága pedi ; 
a legjobb köntös, amelybe a prépo't 
figurájál öltöztethettem. 

— Kertész? 
— Kertész már meglepetés volt. Kitűnő 

szinész, de talpig modern ember és azért 
nagyon kellemesen érintett, hogy a bieder-
meyer-mágnás ünnepélyes és kissé ke-
resett romantikáját ennyi stilusérzekkel 
tudta a színpadra vinni. Lukács Pállal 
valami hasonló dolog történt, mint Gazsi 
Mariskával. Nagyon őszinte és férfias, 
aki puritán egyszerűségű eszközökkel 
szeret dolgozni, a dragonyos szélkakcs 

ABONYI GÉZA 
Nemzeti Színház : „Carneval" 

Mészöly felv. 



MARSCHALKÓ RÓZSI (Iva) 
Operaház : „A vajda tornya" Angela fotografia 
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TORONYI GYULA 
Operaház : „A vajda tornya" 

Angelo foto 

Mély csönd támad a dal nyomában és 
ebben a csöndben dermesztően hallatszik 
egy kő zuhanása . A toronyból esett ki és 
gördül le a mélybe, de nyomában rohan a 
másik, a harmadik, az ég elsötétül, nagyot 
dördül a mennybolt és recsegve, ropogva 
összeomlik az egész torony. Az összeomlás 
után, gomolygó fellegek között megjelenik 
Nemere, a bérci szellem, hogy fontos kije-
lentést tegyen Orbók va jdának és népének : 

A tornyod állni fog ! 
Épitsd egymagad ! 
Nem segíthet más ; 
csak két kezednek hódol majd a kő ! 
De értsd meg jól : 
egy élőlényt kell, hogy áldozz, 
egy élőlényt tulajdon népedből 
kell a falba ágyaznod ; 
akkor, vajda, áll a büszke vár ! 
Halld ! Az első nőt, 
ki a hidon átallép, 
ha kél a hajnal bibora, 
őt válaszd ! 
0 légyen népedből az áldozat, 
szép ifjú testét a szirt ölébe rejtsd : 
akkor, vajda, áll a büszke vár ! 

Rettenetes jóslat, rettenetes parancs ! A vi-
tézek leglöbbjének felesége, lánya van otthon. 
Vájjon ki lesz az első hajnalban a hidon ? 
Megrendülten állnak a vajda fiai is. Két vitéz 
fia van Orbók va jdának : Kund és Tarján. 
Az első magyar vezérek sarjából való leány 

t 

bessenyők támadásai ellen. Negyedszer épitik 
már a torony falait a vitézek, mert eddig va-
lahányszor elkészült az építkezés, mindannyi-
szor romba dőlt. Negyedszer készül el a 
torony most és ennek örömére a vajda fel-
szólítására hősi dalt énekel Talabér, a kobzos. 
Hiszen másnap már újra kezdődik a harc. 
Pendül a koboz húrja és zendül az ének a 
régi dicsőségről : 

Riad a kürt, zendül az ősi bérc ! 
Fel székely ifjak, küzdelemre, 
győzelemre fel ! 
Hadd lássa meg a vad bessenyő, 
hogy harcolni tudtok hősiesen, 
és halni is, ha kell ! 
Hajrá ! 

Gyúljon ki lángra bennetek 
a büszke székely vér ! 
Elni fog majd hős nevetek, 
ha porba hull gaz ellenetek 
és hős diadal lesz a bér ! 
Hajrá 1 

Látlak a völgyben küzdeni, 
hol tombol a véres harc. 
Vérpalak árad, merre ti jártok, 
pusztul az ellen, merre ti vágtok, 
győz a székely kard ! 
Hajrá ! 

GÁBOR JÓZSEF 
Operaház : „A vajda tornya" 

Angelo foto 
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NEMETHY ELLA (Emelka) 
Operaház : „A vajda tornya Angelo foto 
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vett feleségül, a büszke, kemény Emelkát, a 
másiknak székely leány lett az asszonya, 
a szerelmes szivü Iva, aki bölcsőben ringatja 
kicsi fiát. Hátha ők is ? Orbók vajda esküt 
követel. Esküdjenek meg vitézei, valamennyien, 
hogy abból, amit hallottak, semmit sem árul-
nak el. Kund tiltakozni próbál, de apja le-
inti : „Egyik székely nő csak annyi, mint a 
másik, bárki leánya vagy huga és bárki asz-
szonya legyen is." Megesküsznek a vitézek, 
már indulnak is haza, búcsúra, hiszen holnap 
ismét hadba kell szállniok, 

A komor expozíció után derűs intérieur 
képét varázsolja elénk az első felvonás első 
képe. Orbók vajda házának egyik szobájában 
Emelka és Iva várják férjeiket. Iva a kis fia 
bölcsőjét ringatja, miközben gügyögve beszél 
a kisdedhez az apjáról. Minden szavának, 
minden gondolatának refrénje : Tarján. Emelka 
idegesen, bosszúsan hallgatja ezeket a sze-
relmes kitöréseket. Irigyli Iva boldogságét, 
irigyli ettől az asszonytól Tarjánt, akibe titok-
ban ő maga is szerelmes, gyűlöletesen, halá-
losan szerelmes. 0 nem tudja Kundot olyan 
örömrepesve köszönteni, mint Iva Tarjánt, 
pedig Kund szereti és várja a csókját. Iva 
kéri a férjét, vigye magával a csatéba, hi-
szen a székely asszonyok azelőtt is elkísér-
ték férjüket, de a két férfi kijelenti, hogy a 
va jda nem engedi, az asszonynak otthon van 
a helye. Miközben Tarján Svával a másik 
szobába megy, Emelka keserű hangon veti 
férje szemére, mennyire máskép szereti Tar-
ján Ivát. Kundot ingerli ez a beszéd és hogy 
megmutassa, mennyire szereti ő is a felesé-
gét, elárulja neki a nagy titkot : „A hidra, 
mely a toronyhoz visz, rá ne lépj holnap, ha 
pirkad, mert a nő, ki legelőször átmegy ott, 
meghal." Később megbánja esküszegését, de 
már késő. Keserű szóval, a biztos, kegyetlen 
halál előérzetével siet el, hogy csatlakozzék 
a hadba induló vitézekhez. Csakhamar Tur-
kevi kapitány jön és közli a két asszonnyal 

Némethy Ella, Gábor József 
Operaház : „A vajda tornya" 

Angelo fotografia 

Orbók izenetét : reggel, ha megvirrad, a szol-
gálókkal együtt menjen valamennyi asszony-
nép a toronyhoz. Emelka most már látja, 
hogy itt komoly nagy titok lappang és már 
kész a tervével : az első nő a hidon Iva lesz ! 
Alig távozik érzékeny bucsu után Tarján, 
Emelka rábeszéli sógornőjét, hogy kora haj-
nalban, még mielőtt az egész asszonynép 
odamenne a toronyhoz, keresse fel a vajdát 
és kérje meg, engedje Tarjánnal a csatéba. 
A tanács megtetszik Ivénak, azonnal indul, 
hogy idejében a va jdáná l lehessen. 

A szín ismét változik. A hegytetőn vagyunk, 
parázsló tüz mellett ébredezik Orbók vajda 
és Talabér, a kobzos, akik itt töltötték az 
éjszakát. A hajnali derengésben aggódva 
lesik, nem jön-e még az ismeretlen áldozat 
és egyszerre rémülten pillantja meg Ivát, aki 
már a hid közepére ért és csak a vajda 
erélyes parancsára áll meg ott, hogy elmondja 
kérését. A vajda boldog. Csak ennyiről van 
szó ? Megadja beleegyezését és megkönnyeb-
bütten látja, hogy Iva megfordul és vissza-
felé indul. De a következő pillanatban földbe 
gyökerezik Orbók és Talabér lába : Iva át-
futott a hidon és hálatelten borul a vajda 
elé. „Mi történt?" — kérdi remegő hangon 
a vajda. „A sors döntött !" — feleli megin-
dultan Talabér. A vajda kétségbeesik. Szereti 
Ivát, kedvesebbik fiának feleségét, kis unoká-
anyját ; inkább önmagát falaztatná be, de 
Talabér figyelmezteti a szellem szavaira. A 
kobzos eltávozik, hogy föltartóztassa útjában 
a többi asszonynépet, Orbók vajda pedig 
nehéz szivvel Iát munkához. A mitsem sejtő 
Ivát beállítja a torony falaba és kezdi rakni 
a köveket. Már az asszony melléig ér a fal, 
mikor megtudja, mire rendelte őt a sors. 
Hősiesen áldozza fel magát és a vértanuk 
átszellemültségével énekli bucsudalát. 

A torony elkészült, de hiába volt a nagy 
áldozat, a székely fegyverekre nem ragyog 
győzelem, a völgyben a bessenyő lesz az ur 
és a sok csapást még tetézi az is, hogy ki-
száradt minden kut és éhinség pusztítja a 
székelyeket. A második felvonás első képében 
azt is megtudjuk, hogy Kund elesett a harc-
ban és igy Emelka özvegy Ifett. Az öreg vajdát 
teljesen megtörte a sok csapás és Tarjánra 
akar ja ruházni a vajdaságot, de azt kívánja 
tőle, vegye nőül Emelkát. „Soha!" kiáltja 
Tarján, aki szüntelenül csak Ivára gondol és 
zokogva borul a vajda elé. „Talabér, — szól 
Orbók — élesszed e fáradt szivet hősi lángra!" 
És Talabér elénekli máris hires balladáját, 
amely legszebb része az operának : 

Küldte távol napkelet 
hun apáink seregét, 
Isten kardját, Etelét. 
Ölt és gyújtott 
földig sújtott 
minden népet, ki ellenállt. 
Ösi kard, hősi kard! 
Néki hódolt a nagyvilág. 
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A lelkesítő dalra Tar ján is észbe kap: mi 
az ő fá jdalma a nép fenyegetett sorséhoz 
képest? Beleegyezik anyja kívánságéba, nőül 
veszi Emelkát, akit a székely asszonyok csa-
pata kísér be. Orbók átadja a va jda székét 
fiának, összeadja Emelkával, aki elérte tehát 
célját: Tar ján az övé lett. 

Az utolsó kép a felépült torony al jában 
játszik. A szorongatott, szomjúságtól kínzott 
székelyek nyugat felől várják a szabadító 
magyar seregeket. Ha nem jön segítség, el-
vesztek. A rettenetesen sebzett, vérző Turkevi 
jön Tarján va jdához : üzenetet hozott Kundtól, 
aki meílett ott volt utolsó percéig. A halála 
előtt megizente Tarjánnak, hogy megszegte 
esküjét, elmondta a titkot Emelkának, ezért 
kellett borzalmasan elpusztulnia. Tarján izga-
tottan vonja felelősségre Emelkát, aki bevallja, 
hogy szerette Tarjánt, ezért küldte Ivát a hidra, 
vesztébe. E szörnyű felfedezésre Tarján nem 
bír magával, kirántja tőrét és leszúrja Emelkát, 
aki holtan rogy össze. Véres kezét szeretné 
lemosni, de nincsen víz. A következő pilla-
natban azonban bugyogva tör előre egy forrás 
a torony két nyílásából. Csodát tett Iva tornya. 
A székely nép felüdül a hüs viztől, visszatér 
a bizalom és a toronyból már jelentik, hogy 
közeledik a felmentő magyar sereg. Ujjongás 
tör fel a lelkekből, de hirtelen elsötétedik és 
a kövek közt, a bércen megjelenik Nemere, 
a szellem és kihirdeti, hogy az átok megtört, 

Iva áldozata megmentette a székelységeí. 
* 

Ezt a nagyszerű, hatásos és érdekes drámát 
tul minden magyar vonatkozáson Dohnányi 
Ernő zenéje teszi ránk különösen értékessé 
és rendkívülivé. A magyar opera reneszánszát 
jelenti „A va jda tornya" zenéje, amely annak 
ellenére, hogy duzzad a magyar erőtől, stílustól, 
megtalálja azt a kifejezésmódot, amellyel ha-
tásosan szólhat nem magyar hallgatósághoz 
is. Különösen szépek, művésziek a zárt for-
mában megirt részletek, amelyek közül nem 
egy már a második bemutató után megkezdte 
népszerűségének útját. De végtelenül hatáso-
sak, nagyszerű fantáziával, ragyogó virtuozi-
tással fölépítettek azok a helyek is, ahol a 
drámai dikciót kíséri a zene vagy a lelki ér-
zéseket festi alá. Újszerű, szokatlan, járatlan 
ösvényeken haladó munka Dohnányi operája, 
amely bizonyára nagyon eredményesen fogja 
hirdetni a kiváló magyar zeneszerző zseniali-
tását a külföldön is, phol mér nagy érdeklő-
dés mutatkozik „A va jda tornya" iránt. 

Az Operaház a nagyszabású műhöz és 
szerzőjéhez méltó lelkes buzgalommal készült 
az uj opera bemutatására. Kerner István fő-
zeneigazgató dirigensi pálcája, amely meg-
lepően fiatalos lendülettel ivei a zenekar élén, 
magával ragadja a zenészeket, énekeseket 
egyaránt. A színpad színes, életteljes, minden 
sablontól ment : Hevesi Sándor keze érzik 
meg rajta, aki nemcsak a hatásos librettó 
teljes érvényesülését teszi lehetővé, de nagy-

szerű zenei érzékével teljes harmóniát teremt 
a színpad és a zenekar között is. A főszere-
peket részben kettős kiosztásban tanulták be 
az Operaház művészei és igy kettős bemuta-
tója volt „A vajda tornyá"-nak. Egytől-egyig 
kitűnőek mind, ide kell irni az összes szerep-
lőket : Orbók va jda : Venczell Béla, Kund : 
Szende Ferenc, Tarján : Pilinszky Zsigmond és 
Gábor József, Emelka : Ne'methy Ella és Buda-
novits Mária, Iva : Marschalkó Rózsi és Medek 
Anna, Talabér: dr. S z é k e l y h i d y Ferenc, Tur-
kevi: Toronyi Gyula, Dömölk: Komáromy 
Pál, Nemere : Kálmán Oszkár. 

K Á V É H Á Z I J E L E N E T . Az 
egyik népszerű köiuti kávéház-
ban történt meg az alábbi 
eset. Az egész helyiség zsú-
folásig tömve vendégekkel ; 
minden asztal mellett tömege-

sen ülnek. Még véletlenül sem lehet sehol 
egy helyet kapni. Egyesek álldogálnak és 
hiúz szemekkel vizsgálódnak, hogy azután 
mint a héjjá, csapjanak le az esetleg meg-
üresedett helyre. Az egyik sarokasztal melleit 
hosszuhaju fiatalember ül. 

— Sándor ! — szólítja meg az arra szá-
guldó pincért — vigyázzon a hflyemre, rög-
tön visszajövök. . . 

— Soká tetszik maradni ? — kérdi röp-
tében Sándor. 

— Nem soká I Mindjárt visszajövök, csak 
hazaszaladok — kávézni . . . 

Venczell Béla és Szende Ferenc 
Operaház : „A vajda tornya" 

Angelo íotografia 
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Mióta a házfelügyelők 
kikézbesitették a választó-
jog megállapítására szol-
gáló blankettákat, élénken 
izgat az a gondolat, hogy 
hány színésznő-választója 

lesz Budapestnek ? Mert ez egy komplikált do-
log. Nem elég, hogy a nőtől három gyereket 
követelnek, de súlyosbítás gyanánt megtoldot-
ták a harmincéves korhatárral. És itt van a 
baj. Hol találok én Pesten színésznőt, aki há-
rom gyermek boldog anyja, vagy betöltötte a 
rendelet által előirt három ikszét ? Elhatároz-
tam, hogy egy kis körutat 
teszek színházainknál és utam 
egyenesen egy kiváló művész-
nőhöz vezetett, akinek mes-
teri játékában évtizedek óta 
gyönyörködik már az ország 
közönsége. Gondoltam, egye-
nes kérdés helyett, amely ilyen 
esetben gyöngédtelen indisz-
kréciónak látszik, ravaszkodni 
fogok egy kicsit. 

— Nos, művésznő, — kérdeztem tőle, mi-
közben megsimogattam ölében ülő unokájá-
nak selymes haját — kire fog szavazni az 
elkövetkező választásokon ? Nemdebár az 
egységes pártra ? 

— Hova gondol ? — mondta méltatlan-
kodva a művésznő. 

— Szóval a demokratákra méltóztatik sza-
vazatát leadni ? 

— De uram . . . 
— Értem — szóval a művésznő a politi-

kusok ama frakciójával szimpatizál, amely 
Budavári László nevét tűzte zászlajára. 

— Kérem, — szólt ingerülten a művésznő 
és látszott, hogy ezúttal valóságos és nem 
mímelt indulatok fűtötték háborgó kedélyét — 

vegye tu ' 
domásul, 

hogy rossz 
helyre ad-
reszszálta 
a kérdési. 

Ön Izé 
Izéké kis-

asszony-
hoz óhaj-
tott menni 

(ponto-
sabb névvel a riport diszkrét természete miatt 
nem szolgálhatok) és tévedésből hozzám jött. 
Izé Izéké tudniillik már elmúlt harmincéves, 
ami pedig a választójogi rendeletben meg-
kívánt gyermekáldást illeti, valósággal túl-
erőltette magát. És akkor még nem veszem 

tekintetbe házasságon 
kivül született gyer-
mekeinek számát. 

Természetesen rohan-
tam Izé Izéké kisasz-
szonyhoz s itt ismét 
trükkel kellett dolgoznom. 

— Kezét csókolom, művésznő, — szóltam 
— éppen most jövök a Rassay-párlkörből, 
ahol biztosan számítanak a művésznő sza-
vazatára. 

Izé Izéké csodálkozó szemeket vetett rám 
és így szólt : 

— Téjem ? 
Ebből a kérdő válaszból 

mindent megértettem. Őnagy-
sága, aki a legrutinosabb és 
legpatinásabb magyar naivák 
egyike, selypitéssel kívánta 
dokumentálni, hogy még 
messzi van attól a kortól, ami-
kor a Rassay-párlot boldogít-
hatja szavazatával. Ezekulán 

öladtam minden reményt, hogy színésznő 
választól találjak Pesten. De mielőtt még be-
fejeztem volna riportomat, gondoltam, leg-
alább megállapítom azt, hogy kik lehettek 
volna választók a színésznők közül. Evégből 
kimentem a temetőbe, ahol fölkerestem is-
mertebb színésznők sírját De itt ért a leg-
nagyobb meglepetés. A síremlékek legtöbb-
jén csak a halálozási dátum volt föltüntetve, 
a születést kegyes kezek lekaparták. 

Akadtam olyan sírkövekre is amelyeken 
ez volt a felírás : 

é l t . . . 8 évet . 

A boldogult primadonna — oh, biztos — 
idősebb volt valamivel a 8 esztendőnél, az 
eső mosta le az évszám első számát. Ilyen 
diszkrét az eső. 

Mármost 
kénytelen va-
gyok konsta-
tálni, hogy a 
választójogi 

rendeletet 
nem színész-
nők számára 
hozták. A 
kormány ud-
variatlansága azonban csak az aktiv választói 
jogra vonatkozik, mert ezzel szemben úgy-
szólván minden színésznő választható. 

Mit mondjak ? Ez a szerencse. Hogy vá-
laszthatók. En már választottam is egyet . . 
Nem árulom el, hogy kit. 
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Doris Keane 
— Amerikai emlék — 

Irta : LENGYEL MENYHÉRT 

Van ugy sokszor, hogy az ember 
megnézi az idegen város hires nagy 
színésznőjét, hallgatja, nézi, nézi s 
nem tud rájönni, miért ez a színésznő 
olyan hallatlan hírneves, elismert, mi 
tetszik rajta az embereknek? Neveket 
tudnék felsorolni, világhírű tragikus 
színésznőket, híres operettprimal 
donnákat, akik előttem, elfogulatlan 
idegen előtt teljesen megbuktak. Ez 
természetes, a színésznő együtt nő 
fel a várossal, az országgal, ahová 
tartozik, mondhatnám — jó értelem-
ben — viszonya van a várossal, mi 
több: házasságot kötött vele, mit tud 
egy idegen abba beleszólni, hogy 
miért éppen ez a nő tetszik ennek a 
közönségnek, ki ismeri a hálószoba 
titkait az ilyen hosszú meghitt vi-
szonynak. 

Vannak azonban színésznők, akik 
elette állanak az ilyen lokális szere-
emnek. Akik egyformán hatnak benn-
szülöttre s idegenre, s egyforma a 
sikerük avilág minden közönsége előtt, 
S ezek az igaziak. Ilyen színésznő az 
angol Doris Keane. 

Newyorkban láttam először Shel-
don nálunk is jól ismert darabjában, 
a „Románc"-ban. És röglön, ahogy a 
színpadra lépett, érezni lehetett a nagy 
egyéniség, az abszolúte színésznő 
mindenhatóságát. Szép barna feje 
van. fekete szemei, olyan, mint egy 
olasz, vagy mint egy magyar nő, a 
temperamentumát se tudom hol sze-
rezte az angolszászok között, mert a 
kedély, fény- és árnyjátéka, az indulat, 
amely igazán elönti, az érzés, amely 
valóban hatalmába keríti, nem azon 
a tájakon terem, ahová ő anyakönyvi 
kimutatás szerint tartozik. Igazi európai 
színésznő, a szó legjobb értelmében. 
S milyen vicces, mily valódi humora 
van s nagyon szép, a színpadi ruhát, 
kosztümöt ma talán az egész világon 
senki se tudja olyan gráciával viselni, 
mint Doris Keane, 

Hogy milyen színésznő? . . . A 
Románcot akkor már kilenc, mondd 
kilenc szezonon keresztül játszotta 
folytonosan, most is csekély négy évi 
tartózkodás után jött Londonból a 
darab newyorki reprizére. És azon a 
reprizen olyan friss volt, minden szó 
annyira a szivéből jött, ugy sirt és 
nevetett, ugy meghatotta a közönséget, 

DORIS KEANE 
a „Cárnő" newyorki címszereplője 
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mintha aznap este alakította volna 
először a nagy énekesnőt a szín-
padon. A tehetségnek sokféle mér-
téke van, de azt hiszem, ha valaki 
annyira színésznő, hogy egy százszor 
és százszor játszott szerepben is min-
den este ugy megtudja ujitani magát és 
csodálatos képességének ilyen szűzi 
játékát képes produkálni — az igen 
nagy színésznő. (Duse s Sarah Bern-
hardt is egy életen keresztül mindig 
egyforma hatással tudták játszani 
ugyanazokat a szerepeiket). 

Később aztán megismerkedtem vele 
s akkor megint azt láttam nála, amit 
az igazi nagyon tehetséges embereknél 
mindig tapasztalok: játékosan, köny-
n yen, nevetősen veszi az életet, s 
végtelen komolysággal a művészetét. 
Már akkor készült uj szerepére, a 
Cárnőre s imponáló volt, hogy kezdte 
magát ebbe az a lakba belehelyezni. 
Ekkora tehetség s mellé még ilyen 
készültség nem maradhat eredmény-

telen, nagy-nagy sikere volt s a new-
yorki kritikusok ugy irnak róla, min-
e korszak, egyik legnagyobb színészt 
nőjéről, Ö maga is boldogan újsá-
golja egy hozzám irt levelében, hogy 
milyen nagy estéje volt a premier s 
mennyire sajnálja, hogy nem voltunk 
ott, hogy tanuja lehettünk volna teljes 
diadalának. Mondhatom, én is nagyon 
sajnálom. 

KÖLTÖK E S T J E . Ot f ia ta l töltő .lép 
a közönség elé szombaton, 25-én esxe fél 
•kilenckor a Zeneakadémia kamaratermében. 
'Ágoston Ernő, Baló Elemér, Janór László, 
Kása Lajos és Munkácsi Márton, ez az öt 
íköltő, akinek a nevét már többé-kevésbé 
ismeri az olvasó, Janór László Kivételével 
mindegyiknek megjelent már verses kötete, 
laz ő verseit pedig különböző szépirodalmi 
lapok hasábjain olvastuk. Mind izmos, erös 
egyéniségek, akiknek a versei biztosan nagy 
hatást fognak kelteni az interpretá lok révén. 
Berczy Géza, Sottíló• István, Boros Imre, 
Tolmiy Lona, Mafthênyï Már ia és még egy 
egész csomó kiváló e lőadó művész tog 
közreműködni. Az öt költőről Szép Ernő 
tar t bevezető előadást . 

Az uj költők : 
Munkácsi Márton, Kósa Lajos, Janór László, Baló Elemér és Ágoston Ernő 
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A svéd királyi bale It a Vígszínházban 
Rolf de Mare társulatának vendégszereplése 

— Ne mulassza el az alkalmat ! . . . 
A világ egyik legkulturáltabb intézményé-

ről van szó, u jabb és modernebb, műveltebb 
és irodalmibb akárhájiy nagy müintézetnél 
és mégis szinte kényszert érezünk arra a 
vásári biztatásra, amellyel 
rikácsoló hangú csalogatók 
szólítják a közönséget : 

— Ne mulassza el az 
alkalmat ! 

Ki ne örülne, hogy ta-
nuja volt az orosz ballet 
budapesti diadalénak, ki 
ne sajnálná, hogy nem 
látta Nizsinszkyt, Karsa-
vina kisasszonyt?! Ugyan-
így vagyunk a svédekkel. 
Egészen különös, hogy a 
táncművészet terén, ame-
lyen ed-

dig az ola-
szok ve-

zettek, 
ennyire 
előnyo-

multak az 
északiak, 

akiket 
most a 
leghiva-

tottabban 
képvisel 

az a nagy-
szerű tán-
cos trupp, 

amely 
Rolf de Mare vezetése alatt 
a stockholmi királyi opera 
balletjéből indult ki és rövid 
néhány esztendő alatt arra a 
széditő magaslatra emelke-
dett, amelyen most csodálja 
egész Európa. 

A svédek Párisban kezdték meg Európa 
meghódítását. Mind jobban és jobban növe-
kedett hirük, szerény kis színházból átkerül-
tek a gyönyörű Champs Elysées színházba, 
amely nincs ugyan a Boulevardok közepén, 
de amelyet sokan a világ legszebb színházá-

nak mondanak. Elmentek aztán Londonba, 
vissza megint Párisba, akkor aztán Madridba, 
Brüsszelbe, a legnagyobb városok vetélkedtek 
értük. Így most is Berlinből alig akarták őket 
elereszteni és a Grosses Schauspielhausban 

lefolyta-
tott ven-
dégsze-

replésük 
után csak 

annyi ra-

Fenn: Lundberg Greta 
Küzépen: Ari Carina 

Lenn: Witzansky Pál 
Vígszínház : „Svéd balett" 

gyogo 
vendégsze-
replést lát-

tunk, az igaz 
modern mű-

vészet jegyében. A svédek lelke Boriin 
Jean, az uj Nizsinszky. Balletmester, 
rendező és főtáncos. A koreográfiája 
olyan uj, mint az egész társulat királya. 
Meg kell jegyezni, hogy azért a régi 
szép, kecses táncokat, a spicceléseket 
és egyéb technikai bravúrokat nem 

hagyják el egészen, de épen csak azt mutatják, 
hogy igy is tudnak. Valójában összhatást tánc-
cal, zenével, díszletekkel és jelmezekkel együt-
tesen akarnak elérni és el is érik teljes mér-
tékben. Hozzá lehet tenni azt is, hogy ezt a 
hatást megjelenésük szépségével is elérik, 

ugy me-
hettek 

Bécsbe, 
hogy áp-

rilisra 
vissza kell 
menniök 

Berlinbe. 
Eközben 

marad né-
hány nap 
Budapest 

száméra 
és szinte 
természe-
tes, hogy a 
Vígszín-
házban 

lépnek fel, 
ahol már 
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mert szépek, fiatalok, kívánatosak, akár nők, 
akár férfiak. 

Ari Carina neve olyan 
közismert lesz mihama-
rább, mint a legnagyobb 
primaballerináké. Látni 
kell őt, amikor Grieg Anit-
ráját személyesiti. Boriin 
Jean a megtestesült férfi-
szépség, egy rendkívül 
kedves suhanc, aki meg-
ragadóan szentimentális 
és szivetderitően humoros 
tud lenni. Csak meg kell 
nézni a Szentiván-éjben, 

hogy hogy adja a fiatal parasztot. Meg kell 
nézni, ho-
gyan tán-
colja Ari 
Carinával 

Chopin 
mazurká-

ját. Cho-
pin szere-
pel külön-
ben az el-

szama-
képen. A 

nagytehetségű Bigot karmester hangsze-
relte a melódiákat, amelyeket a társulat 
legjobbjai tolmácsolnak. Keringő, prelu-
dium, mazurka, etude váltakoznak és sor-
ban vonulnak föl Kjellblad Klára, Calson 
Irma, Lundberg Greta, Lindgren Astrid és 
Ari Carinával Boriin Jean. 

Aztán következik a Játékos doboz, 
amelyben nemcsak a ballet uj irányát 
ismerjük meg, hanem megismerkedünk De-
bussy Claudel rendkívül finom és jelleg-
zetes zenéjével, valamint Hellé André 
merészen kigondolt díszleteivel és jelme-
zeivel. A ballet ötlete, igy elmondva, 
nem uj, mert hiszen egyszerűen arról 
van szó, hogy a skatulyában lévő figu-

Vigszinház : 
„Svéd balett" 

Ari Carina 
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l 'enn : Lundberg Greta. Lenn : Ari Carina 
Vígszínház : „Svéd balett" 

lelke, amikor lálja Figoni Jolanda ésLindgren 
Asztrid babáit, a vicces W ilzansky-fivérek 
pojácáil. Kjellblad Klára pásztorlányát. Va-
lami nagyszerű fiatalos derültség vonul végig 
az egész művön. 

A játékrendben szerepel az El Greco cimü 
ballet is, egy klasszikus festmény megdöbben-
tően hü életrekeltése. Toledoban vagyunk, ha-
talmas vihar közepén. A tömegben egy fiatal-
ember káromolja az égi hatalmakat. Gyász-
menet halad el. Az istentagadó fivérét ölte 
meg a villám. Emiatt esik kétségbe a fiatal-
ember. De közeledik egy hivő, ájtatos leányka 
és édes szavára ellágyul a fiatalember. A 

menny felderül és vilá-
gosság hatja át a jele-
netet. 

Hasonló kedves, ér-
dekes a Balga szüzek 
meséje, amelynek mo-
tívumát szeretik festeni 
a svéd falusi piktorok 
és amely sürün látható 
parasztházak falán, 
szőnyegekbe megmun-

kálva. Ilyen té-
mákból alakul a 
svédek műsora. 
Minden egyes 
szám egy-egy él-
mény. 

Inghelbrech kar-
nagy a zenei ve-
zetés lelke és u 

rák megele-
venednek. 
Láttunk ilyet 
a Babatün-
dérben. Demi-
lyen más en-
nek a műnek 
egész szin 
padravitele. 
Örül az 
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rög táncok. Grieg zenéjére : Ari Carina, Figoni 
Jolanda, Stjerner Torborg, Calson Irma és 
Lundberg Greta. Dervis. Glazunov zenéjére : 
Börlin Jean. Arab tánc. Krieg zenéjere : 
Wahlander , Kjellblad, Dahl. Harlequin. Wein-
gartner Felix zenéjére : Figoni Jolanda, Calson 
Irma, Börlin Jean. Anitra tánca. Grieg zené-
jére : Ari Carina. Ha Hingen. Svéd tánc : Wit-
zansky Axel, Smith Kaj. Oxdansen. Svéd tánc : 
Tánckar. 

Szentiván-éj 
Ballett egy felvonásban. Irta : Börlin Jean. 
Zenéjét szerzette : Alfvén Hugo. A jelmezeket 
és díszleteket tervezte : Dardell Nils. Szerep-
lők : A gazda — X. Y., Egy menyecske — 
Kjellblad Klára, A leánya — Stjerner Torborg, 
Egy legény — Börlin Jean. 

Svéd táncok: Stjerner Torborg, Ari Carina 
és Börlin Jean. Trink Danz : Wilzansky Pál, 
Mebnen Holger, Smith Kaj, Dabi, Paul Éltrop 
és Robert Ford. Finale : A tánckar. 

Az előadás tiz órakor kezdődik. 

Fenn: Börlin Jean. Középen: Szentiván-éi . 'Lenn: Börlin 
Vígszínház: „Svéd ba'ett" 

reite Bigot E. A koreográfiát irta : Börlin Jean. 
T á n c o k : Keringő: Kjellblad Klára és a 

tánckar. Preludium: Calson Irma. Mazurka: 
Ari Carina és Börlin Jean. Etude : Lundberg 
Greta. Valse brillante : Ari Carina, Kjellblad 
Klára, Calson Irma, Lundberg Greta, Lindgre 
Aristrid, Börlin Jean és a tánckar. 

A játékos doboz 
Ballett egy felvonásban, irta : Hellé André-
Zenéjét szerzette : Debrssy Claude. — A jel-
mezeket és díszleteket tervezte : Hellé André. 
— Színpadra alkalmazta és rendezi : Börlin 
Jean. Szereplők : A baba — Figoni Jolanda, 
Polichinell —Witzansky Axel, Katona — Meb-
nen Holger, Harlekin — Smith Kaj, Pierrot — 
Eltorp Pál, Tengerész — Witzansky Pál, Baba 
— Lindgren Astrid, Angol katona — Calson 
Irma, Néger — Stettler Tor, Pásztor — Wit-
zansky Pál, Pásztorleány — Kjellblad Klára 

Vegyes táncok. Rendezi : Börlin Jean. Gö-

legkitünőbb hir előzi meg őt is. A Vígszínház 
nagy örömet szerez Budapest közönségének, 
másrészt módot nyújt a svéd vendégeknek, 
hogy hirdessék majd odahaza, mennyire mű-
értő, milyen lelkes publikuma van a magyar 

főváros-
nak. 

Itt adjuk 
az első est 

táncjele-
neteinek 
szerep-

osztásét : 

Chopin 
Zenéjét 

szerzette : 
Chopin. 

Hangsze-
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Szerkesszen 
Mult számunkban hirt adtunk arról, 

hogy húsvétkor lesz tiz esztendeje 
annak, hogy a „Színházi Elet," a 
mainál sokkalta szerényebb külsővel, 
először jelent meg Budapest utcáin-
Ebből az alkalomból jubileumi szá-
mot adunk és a közönség vélemé-
nyét kértük ki arra, hogy melyik le. 
gyen az a színdarab, amely ünnepi 
számunkhoz leginkább méltó és amit 
legszívesebben szeretnének olvasni a 
„Színházi Elet" jubileumi számában, 

a közönség! 
Az idő előrehaladottságára való te-
kintettel kénytelenek voltunk a véle-
mények beküldésének határidejét na-
gyon rövidre szabni, azonban ugy-
látszik ez egyáltalán nem volt aka-
dály, amit mi sem bizonyít jobban, 
mint az a hatalmns tömeg levél, ami 
már eddig is beérkezett. Jövő szá-
munkban irjuk meg, melyik az a 
darab, amely a közönség óhajának 
megfelelően jubileumi számunk mel-
léklete lesz. 

nyomtatták, az im-
primatura helyén ( j A 4? ,USAS 

apró betűkkel a kö- - / ^ L . yígai jjéto dr. /öutrjtntif 
vetkező mondat ál- '""""H.Sír,' 
lott : „Ugye, Bélánk, ß.J.-ses-, if>2 rraic us 19-er. esH 9 naksf 
1 • / I -• iotJi-sjó/lc 'u.'ón iiltrmtibtn. 

harminc evvel ez-
előtt ilyen papiro-
son kezdted ?" Sí- étrend, 
mán Erzsike, a bá- Jjvj.tvn atmhn 
jos ujságirókisasz- " " 
szony felköszöntő • 
versikét mondott, a ••—•• 
kedves rigmusok """"Z„ s,.,. ». „.,.,,. 
után Bakonyi Miksa ç"""" 
beszélt az Élet ut-
jairól. A véres ko- r 
molyságu cim ka-
cagtató mókát lep-
lezett és a jó han-
gulatot még emel- Ä S K I 
kedettebbé tette a 
jazz-band nem ép-
pen melodikus, de 
annál hangosabb 
muzsikája. Ezután a Az Ágai-bankett menükártyája 
„Vájjon ki ő?" cimü 
nóta következett. A mulatságos szöveget Pün-
kösti Andor irta, a mulatságos zenét Chorin Gé-
za szerezte. A jazz-band másodszor is felrecse-
gett. Pünkösti Andor aktuális strófákat adott 
elő gitárkisérettel. A rég nem hallott jazz-band 
még egy utolsó rohamot intézett a jelenlevők 
dobhártyái ellen. Ezután klasszikusnak éppen 
nem nevezhető, de annál érdekesebb tánc 
következett, amelyet Dabis, Bagyó és Dick 
ballerina-urak lejtettek. A tánc romantikus 
cime : „Kié legyen Rozália ?" Miután ez a 
fontos kérdés eldőlt, felzendült Az Újság kó-
rusa ajkán Káinoki Izidor és Garami Béla 
remekmüve, afféle bűnbánó ének. Cime : La-
punk rosszabb, mint valaha . . . " A pompás 
korál minden művészi értéke ellenére sem 
hatott meggyőzőleg. Ágai Béla meghatottan 
köszönte az ünneplést, azt a sok jókedvet, 
szeretetet, melegséget, szellemet, amellyel az 
ő végtelen szeretetét, szellemességét, meleg 
szivét köszönték meg tisztelői és munkatársai. 

A g a i B é l a j u b i l á l 

Harminc évvel ezelőtt zenekritikus volt a 
Magyar Újságnál, ma Az Újság főszerkesz-
tője és tulajdonosa, a napilapok szindikátu-
sának elnöke Agai Béla. Harminc év alatt, 
nagyszerű pályafutása harminc nehéz eszten-
deje alatt sok minden megváltozott, de Ágai 
Béla acélenergiája és aranyszive fölött nyom 
nélkül mult el az idő. Március 19-én este a 
Royal szálló különtermében páratlan meleg-
ségü ünneplésben részesítették Az Újság 
munkatársai szeretett gazdájukat, nemcsak a 
maguk nevében, hanem mindazokéban, 
akikért Ágai Béla annyit tett, annyit dolgo-
zott. Újságírókért, az újságírásért élt, lázas 
buzgalommal dolgozott és roppant elfoglalt-
sága ellenére keresve sem lehet nála kedve-
sebb, szeretetreméltóbb embert találni. Az 
ünnepély ötletes és közvetlen volt, akárcsak 
az ünnepelt maga. A műsort kutyanyelvre 

ÁGAI BÉLA 
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nisztériumban találjuk magunkat. A fal mér-
tani síkidomokból összeállított felület, amely-
nek azonban bizonyára haszna is van. Kü-
lönben is kétezerhuszonkettő emberét igazá-
ban csakis a geometriai szépségek érdeklik. 
Ablak nincs a szobán, ellenben a tetőről 
periszkóp nyúlik alá, melyen keresztül sok-
kal többet lehet látni. Az ablaktalanság a 
mai fűtési viszonyok mellett nagyon is el-

kelne. Gondolom, hogy ez a 
sóhaj nem egy ajkon fogant 
a nézőtéren. De menjünk to-
vább. Jobbra a könyvtár és 
ujságszekrény hallgatója áll. 
A könyvtár : telefonközpont, 
ligyik kapcsoló a szerző ne-
vét, másik a kivánt munkát 
közli és egy hallgatón át a ké-
szülék felolvas, úgyszintén az 
újság is azonnal telefonhír-
mondó mintájára szolgáltatja 

Salamon, Sándor, Faragó, Aldori 
Apolló : „Zenélő fogorvos" 

Mészöly felv. 

Premiérestéken rendszerint nagy az izga-
lom és érdeklődés a nézőtéren, de az Apolló-
Szinpad szombati bemutatóján a szokásos 
várakozás teljességet is felülmulta a hangu-
lat, mikor a műsor a Kinematolocotempogra-
fot jelezte. Mielőtt tovább mennénk, le kell 
szögeznünk azt a biztos tényt, hogy óriási 
az a teljesítmény, amit a volt Apolló-kabaré, 
mint Színpad rövid félév alatt elért. Meglepő 
eredmény és becsületes mun-
ka. Amellett megtudott ma-
radni a saját ösvényén. Fél-
éven keresztül soha ismétlés, 
soha meglevő sémára hú-
zott programm elő nem for-
dult, mindig u jabb és u jabb 
meglepetésekkel szolgált és 
mégsem lépett ki a megillető 
nivós keretből. Meg tudott 
maradni színpadnak és ujat 
alkotott önmagában. 

Haraszti Mici, Herczegh Jenő 
Ápoló : „Kinematolokotempográf" 

Mészöly ielv. 

Az uj műsor szenzációja is a legmeglepőbbek 
közül való. Wellsnek van egy Időgép cimü 
munkája, amely arról szól, hogy az „időgé-
pen" múltba és jövőbe lehet utazni. Ezt a 
témát használ ja fel Harsányi Zsolt. Kétezer-
huszonkettőben vagyunk és a Kinematoloco-
tempograf segítségével visszanézünk az ezer-
kilencszázhuszonkettős jelenkorba. 

Mikor a függöny széjjelmegy, a külügymi-

a legfrissebb híreket. Ennyi volna a szoba min-
dennapos berendezése, azonban középen áll a 
Kinematolocotempograf, kétezerhuszonkettő 
legfrappánsabb találmánya. A feltaláló Pártos 
Gusztáv mellette ül. Exotikus ruhában lila 
hajjal. Az exotikum azonban nem ad ma-
gyarázatot a ruha mivoltához. Célszerűségét 
semmi sem mutatja és igy valószínűleg csak 
a kétezerhuszonkettős ember elfinomitott iz-
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lékezötehetségük és kitűnő szabászaik lesz-
nek 2022-ben a nőknek. A feltaláló nem szól-
hat, önmagét komprommitélná, viszont a nő-
gyűlölő Borosst pillanat alatt megejti Katica 
varázsa. A dédanya szórakoztatására kezde-
tét veszi a panoráma, anno 1922. Felvonul a 
mai idők társadalmi szenzációinak hosszú 
sora. 

Opera: Szöllősi Rózsi Tosca-paródiája. Még 
az iskolai könyvek emléke súgja, hogy a hu-
mor mindig ellentétből áll és minél élesebb 
az ellentét, annál humorosabb a hatás. A 
humor nagyságéról az adhat teljes fogalmat, 
ha elképzeljük a Tosca zokogó nagy paró-
diá jára a következő szöveget : 

— Ó kunapé, kanapé, csak kunapé. 
Bár : Főzi egymást az alkalmazott macska 

és a parkettáncos, pénz, pénz, pénz a jelszó, 
de „dolgozni" kergeti őket a főur. S erre 
Raskó Baba és Ross Jenő, a két szereplő 
pompás shimmyt táncolnak. 

Jön Békefi László és konferál. Kedves 
színházi recensiokat mond és mindazt el-
meséli a szezon darabjairól, amit nem lehet 
leírni. 

A következő érdekesség Boross miniszter 
ősapja, Boross Géza, aki szörnyen tépelődik : 

Haraszti Mici 
Apolló : „Kjnemptolokoiempograf" 

Mészöly fely, 

Kondor Ibolya 
Apolló : „Gyurika" 

Mészöly felv. 

lését dokumentálja. A feltaláló hallgatót vesz 
elő a zsebéből és telefonéi. Vezeték és fel-
vevő készülék nélkül. Tőle tudjuk meg a dá-
tumot és a helyet. Egyben azt is, hogy a 
korszakalkotó találmányok idejét éljük. Azon-
ban a következő jelenség legékesebb bizo-
nyítéka annak, hogy az izlés dus és gazdag 
szinhalmazást kiván 2022-ben. Ugyanis a kö-
vetkező jelenség : a nő. A legmeglepőbb szin-
halmazharmóniában jön hódítani a mértani 
ábrák közé. A távol százéves budapesti idők 
illatét hozza magával és a szózatot : a nő 
örök marad. Most is csábítani jön a kultura 
fölényének kifinomitott „eszközeivel. Katica a 
neve (Haraszti Mici). 0 és a feltaláló beszél-
getéséből megtudjuk a kinematololocotem-
pograf mibenlétét és egyben báró Boross kü-
lügyminiszterről is a legintimebb titkokat. 

Báró Boross a mai nőktől iszonyodik és 
dédanyját kivánja látni, aki 1922-ben Pesten 
élt. Katicában azonnal megfogan a terv, ő 
lesz a „dédanya", ki megjelenik a Kinema-
lolocotempográf hatása alatt. Báró Boross 
jön, Katica távozik anélkül, hogy látták volna 
egymást. Báró Boross (Herczeg Jenő) bemu-
tatja a feltalálónak szobája berendezését, a 
feltaláló viszont kivágja a tromfot, a Kinema-
tolocotempográfot. A gép működésbe jön, 
Boross óhaja teljesülni látszik, megjelenik a 
dédmama . . . helyett Katica. Természetesen 
0 mai diyat egy pompás ruhpjában. Jó env 
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„Az ember ingatag 
és párt van rengatag . . . 
Lépjek-e ebbe, lépjek-e abba 
és egybe lépjek-e, vagy több darabba ?" 

A Rigoletto hires áriája uj alkalmazásban. 
Kondor Ibolya jelenik most meg. Két gyö-

nyörű dalt énekel. 
Tőzsde : harsogó kacajjal kisért valuta-

tréfa. Boro ss és Szene s Ernő játsszák. Szenes 
az Apolló vendége erre a műsorra és Boross 
minden este alaposan leégeti egy pompás 
ötlettel és üzlettel. 

A képviselőházat sötétben hallgatjuk végig, 
de igy is könnyen elképzelhető. 

A választók vidéken. Rózsahegyi kis da-
rabja, a Mihály bácsi mulat, állítja elénk a 
vidéki választó mulatós könnyelműségét, ami 
mellett azonban mindig ott áll a feltétel : 
fő a becsület ! 

Választási iroda : Békefi, Salamon. Ki-
tűnően illusztrálja, hogy mennyire „szabad" 
a választójog. 

A revü befejezése hűen bemutatja, hogy 
2022-ben is gyöngék a férfiak és Boross is 
megadja magát s mér nem a dédanyának, 
hanem Katicának. 

Egy bájos Kulinyi—Losonczi-dalt énekel 

Herczegh Jenő 
Apolló : „Kinematolokotempograf" 

Mészöly felY; 

Egy kis művésznő emlékkönyvébe 
1922: márc. 21. 
Itt a t a v a s z végre , végre , 
Vigan n é z e k fel az égre , 
M e g é r k e z n e k fecske , gója , 
Nagysádot a z Isten ójja ! 

(BUFTI) 

Raskó Baba 
Apolló : „A bárban" 

Mészöly felv. 

Ätdori a műsor másik részében, amely meg-
előzi a Kinematolocotempográfot. Nagyszerű 
fogás Forró Pál kedves tréfájának a cime. 
Salamon, Szentiványi és Földes Elza játsszák. 

Saásdy Alice két Losonczi-dalt énekel 
tehetségesen. Bálint Lajos fordította a Zenélő 
fogorvost, melynek szintén „találmány" a 
vezető momentuma. Salamon, Pártos, Fa-
ragó Sári, Győry Matild, Sándor, Áldori és 
Rittka játsszék. 

Ez az Apolló uj műsora, amit nem lehet 
„e hónapi"-nak mondani, mert bizonyos, 
hogy jóval több ideig fog menni . 

Csupa ötlet, szellem, kedvesség ez az uj 
műsor, kabaréiskolákban tanítani kellene, 
hogy egyest csak ilyen programmért érdemel 
egy kabaré-direktor. 



27 SZÍNHÁZI élet 

Vadembereit 
a Vademberekben 

Törzs Jenő és dr. Bársony Vademberek 
cimü darabja 31-én kerül színre a Magyar 
Színházban. A darabnak már a címe is nél-
külöz minden hétkoznapiságot és önkéntele-
nül eszünkbe juttat egy magától értetődő gon-
dolatot. Hogy lehetséges háromfelvonásos da-
rab főszereplőjévé kulturálatlan és bestiális 
népfajt tenni ? Hiszen, ha eddig vademberek 
kapcsolatba is kerültek a színpaddal, az job-
bára kabarészinpadokon s a groteszk humor 
jegyét viselte. A gondolat valóban lehetet-
lennnek látszik, csakhogy a Magyar Színház 
uj müsordarabjának vademberei nem az ál-
talunk elképzelt, vérszopó népfaj, talán nem 
is vademberek, hanem az évszázadokon át 
megnemesült kulturát nélkülöző, csokevény 
emberfaj. Azonban pusztán a mi szemünk-
ben csökevény, mert önmaguk társadalmának 
és világnézetének keretében épp elyan tökéle-
tesek és fejlett kulturájuak, ' mint akár mi, 
vagy még minket is felülmúlnak. Minden-
esetre távol állnak a kabaré-vademberektől 
és azoktól is, akik az utazók könyvéből lép-
tek emlékezetünkbe. Vadakkal fogunk talál 
kőzni, akik nem esznek embert, akik sosem 
öltek még embert s nem tudják mi az : ha-
zudni. Különösen az utolsó jellemzék termé-
szetes. A hazugság a kultura terméke és a 
vademberek bálványistene szűkebb keretek 
között fenyegetőbb, mint a mi gondolati isten-
fogalmunk. A vademberek szelídek, jók és 
boldogok. Ezek a vadak nem járnak mezte-
lenül. nem tesznek manzsettát a lábukra, nem 
védekeznek pajzzsal és még kevésbé támad-
nak dárdával. Sohasem használták nyilaikat 
az emberek ellen. Tisztességes nyárspolgárok, 
akik ugy élnek, mint mi, csak a lelkük más. 
Az érzés, meg a gondolatviláguk. 

Most ezek közé a csöndes jóemberek közé 
bevetődik Európa. Hajótörés folytán kultúr-
ember kerül közéjük. S mikor a vadak meg-
ismerik a „kulturembereket", már készek 
arra, hogy embertársaikat megtámadják. Az 
emberben ősidőktől fogva meglevő igazság-
érzet, amelyet a fejlődés öl ki, ragadtatja őket 
a harcra. S mikor összehasonlításra kerül a 
sor, kiderül, hogy vademberek és kultur-vad-
emberekkel állunk szemben. S köztük a da-
rab személyi hőse a félvad, aki tizennégy 
évig élt Európában és harminc évig a vadak 
szigetén. A darab cselekményével szorosan 
összeggően, abból kifolyólag ugyanugy meg-
ismerkedünk a vadak szokásaival, mint ahogy 
John. a félvad megismerkedett harminc köz-
tük töltött év folyamán. Bizonyos, hogy első 
pillanatra furcsán hatnak, de az ő gondolat-
körüknek a maguk primitívségében megfelel-
nek és rövid elgondolás után mi is termé-
szetesnek találjuk azokat Az alternativa 
mintha nekünk is szólna. Két világnézet áll 
előttünk. A szerzők szinte minket állítanak 
válaszútra: jobbra a mai kultura, balra a 
rousseaui visszatérés. 

És ha John, a mi képviselőnk, ha haj lana 
is a primitiv vademberek felé, megszólalnak 
benne a gyermekkori emlékek, ami szép és 
kellemesben volt része tizennégyéves koráig 
a kultura technikai kényelméből, rejtve ma-
radt a szivében és az agyában. A kés, a 
villa, a hintaszék viszi őt vissza a kultur-
vademberek közé. Még az sem tartja vissza, 
hogy a vadak között egy sincs, akit magával 
vihetne. Egyikük sem akarja otthagyni ottho-
nát és nem cserélné el a szalmavackot a pi-
hés párnával. De John elmegy. Az alterna-
tiva eldőlt, győzött az emlék. Az apróságok a 
lappáliák, a kényelem apró jótéteményei az 
eszme fölött is úrrá tudnak lenni. 

Ez a nagyon uj téma, nagyon uj eszmekör 
a Törzs—Bársony-darab tartalma. Csiráját 
már emberöltő óta magában viseli minden 
ember, aki magányos órái egy részét gondol-
kozással tölti ki. És pillanatnyilag is eszünkbe 
juthatott már sokszor, de sohasem jutott el a 
kifejezésre jutásig. Bátor és merész gondolat-
motivum, erős kéz kell vezesse, hogy megha-
joljon előtte az ezerfejü Caesar, amihez leg-
jobb reménységeinket füzzük. 

Amilyen szokatlan és szimpatikus vadem-
bereknek ilyen formában való beállítása, 
olyan érdekes, vonzó az a keret is, amelyben 
a vademberek előttünk megjelennek. Végre 
ujat kapunk emberekben is és miliőben is. 
Ujat kap a lelkünk és a szemünk is. 

VASVÁRI ADOLF 
a régi Budapest egyik legkedveltebb komi-
kusa, aki az Oszágos komikusversenyen 
Gyárfás Dezső mellett a második dijat 
nyerte, az elmúlt hét szombatján jubilálta 
harmincéves színházi működését a Fővárosi 
Orfeumban. Vasvári Adolf a Mandl-mulató-
ban és a régi Foliban, ami még a Rostély-
utcában volt, aratta első nagy sikereit. A kö-
zönsíg nem feledkezett meg róla, a jubi-
leumi előadáson nagy szeretettel tapsolt neki 
és melegen ünnopelte minden száma után 
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Fi-fi, To~lo, Dé-dlé 
A Fi-fi már jóval túlhaladt a százhuszon-

ötödikelőadáson és feltartóztathatatlanul rohan 
a legújabb jubileum felé. Mér az elmúlt héten, 
amikor először adtunk hirt a Blaha Lujza 
Színház készülő uj operettjéről, a Tofo-ról, 
önkéntelenül is gondolkozni kezdtünk azon, 
hogy vájjon tényleg kabalá-e a kétszótagos 
darabeim vagy nem? Közben arról is értesül-
tünk, hogy a népszerű Blaha Lujza Szinház 
ban a Fi-fi és a Toto után, ugyancsak ismét 
egy kétszótagos cimü darabot fognak adni a 
Dé-dét. Erről azonban még igazán nagyon 
korai lenne beszélni, mert a próbák után 
itélve a Toto még talán a Fi-fi sikereit is 
felül fogja múlni. Tihanyi Vilmos főrendező 
bámulatos precizitással dolgozza ki a darab 
minden'egyes jelenetél. Nagyszerű segítőtársa 
ebben a munkájában a pompás művész-
együttes, élén Honthy Hannával, Berczelly 
Magdával, az örökifjú Szirmai Imrével és a 
Blaha Lujza Színházban a Toto-ban először 
fellépő Dénes Oszkárral és Latabár Árpáddal. 

Kinn az utcán a márciusi nap melegét 
bizony megtépázza egy kis szellő, de benn 
a színházban, a zárt falak között már forró 
hangulat uralkodik. Dénes Oszkár például 
délelőtt 11 órakor, nagykabátban és kalapban 
kezdte meg a próbát. 

— Hűvös van — mentegetődzött Tihanyi 
előtt — ma igy próbálok. 

És tényleg igy próbált. Féltizenketlőkor 
azonban Dénes újra megszólalt : 

— Kezd enyhülni az idő . . . — mondta és 
levetette a kalapját. 

Tizenkettőkor kijelentette, hogy határozottan 
meleg van és — a felsőkabátjától is meg» 
szabadította magát. A próba folyamán még 
kétszer emlékezett meg Dénes az időjárásról 
és mindkét „megemlékezését" egy-egy ujabb 
ruhadarab követte. Először holmi „különös 
meleg március"-t emlegetett és a kiskabáiját 
vetette le, majd később egy határozott moz" 
dulattal és haragos „undok kánikula" kiál" 
lássál a mellényétől is megszabaditot/a magát. 

Honthy Hanna mint Toto, valósággal saját 
magát múlja fölül. Olyan kedves, olyan 
drága, hogy még a párisi démonok is tanul-
hatnának tőle. De a szerep nem minden" 
napi. Az első felvonásban a „Férjfogó Inté" 
zet" szereleméhes, kalandvágyó növendéke ' 
a másodikban egy valóságos démon, aki egy 

icurka-picurka csepp hijján, már csaknem 
fenékig ürítette a gyönyör gyémántserlegét. 
És az icurka-picurka maradék az, ami a 
harmadik felvonásban egy ennivalóan bájos 
mentőangyallá változtatja, aki inkább le-
mond saját boldogságáról, csakhogy szerel-
mének családi békességét biztosithassa. 

Szirmai Imre, ragyogó elegáns humorával 
a hűtlen férjjel titkon összeesküvést szövő 
apa szerepében lesz utolérhetetlen. 

Amikor befejezték a próbát, megkérdeztem 
a színészeket : Kabala-e a kétszótagos da-
rabeim ? Berczelly Magda direkte tiltakozik az 
ellen, hogy a kétszótagos címeket kabalá-
nak tekintsük. 

— Hiszen ha tényleg ugy lenne — mondja 
huncut mosollyal, — akkor a lobbi színhá-
zak is utánunk csinálnák. Akkor az Operá-
ban is ugy irnák ki, hogy : Ai-da, Car-men, 
Tos-ca. Az a kabala, hogy jó a darab és 
punktum ! 

— Igaz, hogy a kétszótagos cím nem ka-
balai — mondla Tihanyi — az is igaz, hogy 
a jó darab n legjobb kabala, viszont van a 
Blaha Lujza Színháznak még egy nagyszerű 
kabalája. Egy úgynevezett feltalálója : Szirmai. 
Amelyik darabban eddig játszott, az még 
mindig legalább háromszor jubilált. 

Ezután érdeklődtem Szirmai direktornál a 
bemutató terminusa iránt, 

— A Toto bemutatója ? — kérdezte. — No 
jöjjön megmutatom ! és a kijárathoz ezetelt, 

— Nézze! — mondta és a táblára mutatott : 
„A mai és holnap esti előadásra minden 

jegy elkelt". 
Ezt a premier óta nem tudtuk bevenni. Három 

napra rá, hogy ezt először bevesszük, meglesz 
a premier. 

A RENAISSANCE színpadi személyze-
tének iölsegélyezésére rendezendő matiné 
(kitűnő műsora keretében az összes fővárosi 
színházak legkiválóbb művészei : Péchy Erzsi 
Somogyi Nusi, Honthy Hanna, Berky Lili, 
Szc-tlösi Rózsi, Bayor Gizi, Péterjjy Anna, 
Pázmán Ferenc, Petheö Artil,a, Gázon Gyula,. 
Dénes Osz'kár, dr. Erdélyi Géza, Ou liai 
Nándor, Radó Sándor, Boross Géza, Pap/) 
Jancsi, Sarkadi Aladár, dr. Bánórzi Dezső, 
Pataki Ferenc lépnek töl Losonczi, Márkus 
Rieger karnagyok közreműködésével. A Re-
naissance zenekarát Fenyvesi Árpád kar-
nagy togja vezényelni. Kővári Gyula kon-
terál. 

m 
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Fedák Sári belépöfe 
Megható az a szeretet, amellyel az 

amerikai magyarság Fedák Sári* körül-
veszi. Ennek a szeretetnek egyik kedves 
bizonyítéka az a vers, amelyet az Ame-
rikából most érkezett 

Vasárnap 
Szabadság Sunday Magazine1 

cimü lap legújabb számából vettünk ét. 
A kedves vers irója Hafiz. így hangzik 
a „Fedák Sári belépője" : 

fin a sziveknek királya. 
Látogatom nyájam. 
Nem törődöm zord idővel 
Nagy Amerikában. 
Kuni puszták forró nyara 
Égeti a lelkem. 
Amikor a vándor fajtám 
Keblemre öleltem. 
Eljöttem én Yenkihonba 
A bus magyarsághoz, 
Hadd csináljon nótás kedvet 
Kukoricza. Kukoricza János . . . 

Akácok alatt születtem, 
Ott neveltek engem, 
A nevem is csak magyar név. 
De én nem szégyenlem. 

>1 Q a r m a d i k R l a s s x i h u s 

A Városi Színház „Boccaccio" reprize 

A Városi Szinház igazgatója, amikor első 
izben kértek tőle úgynevezett igazgatói pro-
grammót, kijelentette, hogy uj életre akarja 
kelteni a klasszikus operettet, sőt még pub-
likumot is akar szerezni reál A terv már 
akkor sem volt könnyen kivihető és sokan 
nem is igen bíztak sikerében. És ime. már 
a harmadik klasszikus operettet mutafják be 
azon a színpadon, ahol eddig ez a műfaj 
vajmi ritkán látott vendég volt. Az első sikert 
a Koldusdiák hozta meg, majd következett a 
Cigánybáró, végül — de nem utoljára — a 
jövő héten mutatják be Souppé örökszép 
muzsikáju, bájos opereltejét, a Bocccacio-1. 

Ami szép, az örökké szép marad. A zene 
ütemeinek nem árt az idő és a hangjegyek 
egymásutánja sem változik meg századok 
alatt sem. Éppen ugy, ifjan és izgatóan hat a 
mai emberre is a Boccaccio költői históriája ; 
aki költő volt, kalandhős és szerelem bo-
londja együtt. 

A Városi Színházban Lábass Juci fellépése 
ad kiadós szint és izt a premiernek. Régen 
nem láttuk már színpadon ezt a kiváló, ked-
ves operettprimadonnánkat, annál bensősége-
sebb lesz most a viszontlátás. Ezt a par 
excellence nadrágszerepet minden operett-
primadonna vágyva vágyja eljátszani, mert 

Elég jó az a magyarnak, 
Nemzetközibb nem kell, 
Ragaszkodom a nevemhez 
Igaz szerelemmel. 
Jó magyar név, nem francia, 
Angol lári-fári, 
A nevem nem Charlotte, Sarah, 
Marad Fedák Sári. 

A Gulyás-évnyun hogyha járok, 
A legnagyobb ur én vagyok, 
Megsüvegelnek bus, keserves 
Amerikai magyarok. 
Mint a pacsirta énekelve, 
Enyém a bujdosók szerelme. 
Dalomra táncra kész a láb, 
S feljő a tarka délibáb . . . 

New Yorkban van, hej, számos utca 
Es minden utcán van sarok 
És minden sarkon vannak házak 
És minden házon ablakok. 
De minden magyarnak ablakában 
Jöttömre szép piros virág van. 
Szivem szívökre rátalál, 
S enyém a legszebb rózsaszál. 

Udvaromon három vályú. 
Eljöttem a honi tájrul, 
Messze, messze száll a gólya 
Én vagyok a bus magyar 
Vigasztalója. 

olyan sikert hoz kreálójának, mint egyetlen 
más szerep sem. 

Lábass Juci valóban Phydiasz vésőjére 
méltó tökéletességgel külső és belső felolva-
dással készül erre a szerepre, amelynél há-
lásabbat, művészibbet ezen a szerepkörön el 
sem lehet képzelni. Minden próbán ő a leg-
első, külön tanul még most is, zongoránál, 
színpadon még táncol is. 

Teljesen korhű toilettejei éppen olyan meg-
lepetést fognak kelteni, mint a díszletek, 
amelyekre egyelőre semmi gondjuk. Ferenczi 
Frigyes főrendező kiváló buzgalommal vezeti 
a próbákat. Az igazgatóság mindent a ren-
delkezésére bocsájtott, hogy a díszlet mennél 
szebb legyen. Csodaszép lesz az első felvo-
nás, amely Velence piacterét fogja átvará-
zsolni a renaissance korba. 

A legjobb partnereket állították Lábass Juci 
mellé, így különösen Sziklai Józsefet, aki 
ismét egészen uj zsánerű szerepben fogja 
pompás színészi képességeit érvényesíteni. A 
„Boccaccio" előadásénak során kínálkozik 
alkalom Kovács Lili bemutatkozására is, akit 
a főváros publikuma a Budai Színkörből igen 
előnyösen ismert meg. Pásztor Ferikére szin-
tén igen jelentékeny feladat vér a Boccaccio-
ban, Fiametta szerepe, amelyet Csillag Erzsi-
vel felváltva fog játszani. Hegedűs Ferenc, 
Pázmán, Sik Rezső komikus figurái mellett 
a szinház csaknem valamennyi tagja részt-
vesz a „Boccaccio" előadásain. 

M 
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Itt a tavasz ; nyílik a Cirkusz 
• Pesti embernek nem akkor kezdődik a 

tavasz, mikor a kalendárium a március 
huszonegyedikét mutatja és a fák bimbózni 
kezdenek, hanem mikor a hirdető oszlopokon 
megjelenik a plakát, hogy a Fővárosi Cirkusz 
megnyílik. Akkor van végérvényesen és 
visszavonhatatlanul tavasz. A 
cirkusz ugy hozzátartozik a pesti 
ember tavaszához, mint az első 
napsugár, az első zöld levél a 
fákon, mint az első világos kosz-
tüm a korzózó nőkön. A cirkusz 
megnyitásával egyidőben meg-
kezdődnek a ligeti séták, szóval 
a cirkusz megnyitása valami el-
szakadást jelent a poros várostól, 
kezdődik a kedvesebb, barátsá-
gosabb, mulatságosabb szórako-
zások ideje. 

Mikor az első meleg nap-
sugár ránk köszöntött, lehetet-
len volt nem gondolni a ta-
valyi nyári örömökre, a ligetre és elsősorban 
a cirkuszra. Kinek nem jutnak eszébe ilyen-
kor a Dummer Augusztok, a táncoló lovak, 
rajtuk a selyemtri-
kós, tüllruhás lovar-
nők, a zenebohóc, 
a vakmerő halál-
ugrók és a többien 
mind, régi ismerő-
seink. Az idén biz-
tosan shimmyzni is 
fognak a cirkuszi 
lovak, hiszen ugy 
tudnak táncolni, 
mint a ballerinák. 
Es ki tudná elkép-
zelni, mennyi uj do-
log lesz még az idén, 
hiszen egy év olyan . 
hosszú, a téli szünet 
alatt milyen nagy-
szerű dolgokat meg-
tanulhattak ! 

A héten kimen-
tünk a cirkuszba 
megnézni, kik pró-
bálnak már a ho-
mokkal felöntött po-
rondon, mit csinál-

Fred Bradford 

nak a nyár kedvenc primadonnái ? Sok régi 
ismerőst pillantottunk meg és egy egész csomó 
idegen arcot, akik eddig, ki tudja a világ me-
lyik végén voltak és most eljöttek Budapestre, 
a Fővárosi Cirkuszba. 

Büszke járású lovakat táncoltattak hölgyek 
és urak, akiket a nyáron csak 
frakkba lehet látni. Ugy vannak 
idomítva az állatok, hogy gyö-
nyörűség nézni. Csupa tehetség 
mindegyik. Hosszú ostorral a 
kezében ott láttuk Könyőt igaz-
gató urat és a feleségét és az 
üres nézőtér egy páholyából 
gyönyörködött a paripák próbá-
ján Grünfeld igazgató ur. 

Persze az ismerősök közt ott 
volt Budapest kedvence, Zoli. A 
legvidámabb legény, aki még a 

; ( próbákon sem hagy békében 
senkit, állandóan humoros vicce-
ket csinál és a legbravurosabb 

bukfenceket veti. Méltó társa Moska, a másik 
Dummer Auguszt, akivel együtt bolondoznak. 
És nagy örömmel láttuk újra Jancsit, az éne-

kes bohócot, akit 
három hosszú évig 
kellett — sajnos — 
nélkülöznünk és aki 
az idén újra vissza-
jött. 

Ahogy ott láttuk 
egymásután próbál-
ni őket, a mulattató 
bohócokat és a ha-
lálosan komoly ar-
tistákat,elragadtatva 
gondoltunk az idei 
nyárra. 

Április elsején 
nyilik meg a Fő-
városi Cirkusz olyan 
szenzációs műsorral 
amelyről a legszebb 
békeévekben sem 
mertünk álmodni. 
Egész sereg hires 
külföldi artista fog 
a cirkuszban dol-
gozni, kötélen és 
trapézon, lovakon 
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és lejtőre állított golyókon és isten tudja, 
milyen fantasztikus és nagyszerű szer-
számokon. Ugy félfüllel hallottuk, hogy 
ez a műsor másfélmillió koronába 
került a cirkusznak. Nem sokat gon-
dolnak rá, nem aggodalmaskodnak, 
bíznak a gyönyörű tavaszban, hogy kicsábitja 
a közönséget a cirkuszba és ha már kinn 
vannak, akkor eljönnek másnap is, harmad-
nap is, az egész nyáron mindig, olyan érde-
kes, ami látni- és csodálnivaló van ebben a 
műsorban. 

A Fővárosi Cirkusz igazgatósága bebizo-
nyítja, hogy 
a cirkusz po-
rondján is le-
het ujat pro-
dukálni, érté-
kes és mű-
vészi dolgo-
kat. 

Annyi szen-
zációt sűrített 
össze az idei 
első műsor-
ban, hogy 
egész nyárra 
való kitelne 
belőle. A leg-
pompásabb 

tréfák, mó-
kák, a legbra-
vurosabb ar-
tistaszámok s 
a legnagy-
szeiűbb ló-
attrakciók vál-
takoznak az 
első program-
mon, amit a 
Fővárosi Cir-
kusz hozott 
tavaszi nap-
sugárnak a 
pestiek szá-
mára. Sorba 
vonul fel a 
2 Pandoros, 
az Orig. 2 
Powers,Gera-
Guly tárogató 
művész. Thf 

Bowling's, Fred Bradford és Troupe 
edn Mustafa és a többien mind, a leg-
nagyobbszerübb artisták : a legpompá-
sabb cirkuszmüsor keretében. 

Az ember szive hangosan dobog az 
örömtől : tavasz van, nyílik a cirkusz, 

ahová a legszebb és legdrágább emlékek fűz-
nek bennünket pestieket, régi szép békeévek 
tavasza jut eszünkbe, a háború alőtti cirkuszi 
romantika, mikor halálosan szerettük a kötél-
táncosnő őnagyságát és gyermeki kedéllyel 
nevettünk a festettképü Dummer August ur 
groteszk tréfáin. Az idén lesz a háború óta 

az első igazi 
békebeli ta-
vasz, az első 
igazi békebeli 
cirkusz mű-
sor. Olyan 
gazdag, tar-
talmas, érde-
kes, izgató, 
szép lesz. 
mint egyszer 
nagyonrégen, 
ezerkilenc-
száztizen-

négyben volt. 
Vagy annál 
is nagysze-
rűbb. 

Csak pár 
nap választ 
el a megnyi-
nyitástól, a 
hirdető oszlo-
pokon már 
vannak pla-
kátok, ame-
lyek előtt ál-
modozva ál-
lanakszegény 
pestiek. Akik 
végig olvas-
sák, hogy mit 
igér a Fővá-
rosi Cirkusz 
áprilisra,azok 
azt mondják : 
biztos a siker. 
És Siztos ! 

(G, G<) 
Felül : The Bowlings, középen : Gera-Guly 

f(lul : Troupe edn Mustafs 
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A C í m : l i t o k ! bohózatához már mi fűzzük a legnagyobb 
várakozásokat. Bánócziné, Pázmánné, Bár-

Rz Andrássy-uG Szinház-nak uj műsora sony és Ihász kapnak benne hálás szere-
április elején kerül bemutatásra és igy péket. 
természetes, hogy a próbák máris teljes Karinthy, Ugratás cimü bohózata a ikö-
erővel folynak. Ha valahol uj műsorra vetkező szám. Bánócziné, Kabos Gyula és 
készülnek, az első, ami kiszivárog egy csokor Bársony István ugratják egymást a szerep 
Cim és a közönség, amely előre fogalmat s z e r i n t és az ösi gazságot: inter duels Úti-
alkot magának, első hallásra mindig a g a n t e s tertius gaudet, talán ugy lehetne 
cim után, a cimről alkotja meg a véle- € r r c alkalmazni, hogyha hárman ugratják 
menyét. Eltekintve persze attól, amikor egy e g y m ás t , a negyedik — a közönség — 
kitűnő munkáiról ismert név adja meg az niulat 
első garanciát arra, hogy ez az uj munkája ., . , . . . . . . .. . . , , , „ 

, , . . , - , . , ötleteben es beállításában uj es kedves is varhatoan pompas lesz. Ta an sohasem , . . . . . . , ... .. „„„ r .. , Zagon kis trefaja, amelyről a műsor sor-volt meg egy műsoron olyan serege a . . , .. , ... ,, ..... . . , , . , . ... , „ rendje szerint most kell megemilekeznunk. kituno címeknek, mint az áprilisi lesz. Az . , , , , , , 
.. c . , , . , „ , . Ket lo, ket szegény rokkant konflislo a Andrassy-uti Színház rendszerint hat kis . . . . A „ -, • -, v . . . . . . . „ , . szovtvo a tretafoan. A megszemelyesitoJc Ker-darabot hoz egy műsorban. Szolgaiunk te- , , r , „• 1 . , , . . . 

. . . . . . . 3 , .. . , . tész es Fekete Pal. Kertesz »alakít ja« az hat amekke , egyet kiveve, amely oluan .... t _ , . . . u .. , , ! a ídősebbik kontlisiovat. Szomorúan humoros meglepetest takar, amit nem lehet premier . . . . . . ... . . , , .. ,, . 
„1SJ, „ , . ,, . u a , . .. c . , , .. remimscentiakat fűznek emiekeihez, amelyek 
előtt elárulni. Az Andrassy-uti Színház mu- ,,. , . , , , , . , , . • j. . . . . . . valljuk be — íqen gazdagok lehetnek, műsorain szokás szerint kizarolag arrivait ' 9 , . a , 1 I . •a, „ „ . . , ,, . . . . . . , Taton nmes is tapasztaltabb állat a pesti zok szerepelnek, gondolhato tehát, hoqyha .. , . . . . 

i í j k - . . . . . . . . 4 . , .. utcákon, mint egy preg konflislo. Min-azok munkaiból gyűjtöttek össze egy sereq , , . v \ T . . . , . ~ • • •• j u i. . r . . . denesetre nehez fe adatot biz a darab a pompas cimu darabot, akkor a varható „ ,.. , .. , . .., .. , , . . „ ••„ u • . . . . . ket szereplőre, mert kétségkívül eros feladat műsorhoz, nem is szabad egyeb kommen- . . . , . . , tárt fűzni «zt izlesesen es művészi köteleisseggel meg-
A programm középpontjában az a bizo- o l d ^ n i -
„ .... .. . . . . , .,, „ ... A maganszamok elen, mint rendesen, most nyos titkolt cimu darab all. Szerzője a . T, , . . . . .. 

h„ „ , ,. .. . _ is Ktfkeny Ilonr .Ket aktualis kupieja 
hangulatos versek finom poetaja: Emod Ta- . * r 

más. Neve máris színtiszta irodalmat jelent. m i h a m a r i s i r i r t lesz P S K F -
Zágon István két tréfával szerepel. Egyik M é 9 s z ó t az előbb\cimkabalárol . 

fordítás, magyar cime: A szaharadzsa gyön- B i z o n ö j ^ k a b a l a és ami a szMjazak vilá-
gye. Budapestnek valaha szenzációja volt gában/1 ' sohasem lcnípt más, 
egy grandiózas filmalkotás, mely a Ma- hOmnoS' hfilMdl Vndutó 

haradzsa gyöngye cimet viselte. A cim bi- J ^ F Iflkill/I M P ^ ' 
zonnyal rokonságban van az e m l é k e z e t e s ^ ^ » , - M Ä M i ' " f 

filmregénnyel és biztosra vesszlük, hogy r ^ H r ncßflß " 'horrP S ^ ^ ^ V 
aratott siker is közeliálló lesz a fiim s i k ^ ^ V ' ' . a 0]yan SW'rt . 
hez. Illusztris vendéggel dicsekedhetik. J ^ H f i ü s o r bizony csak m e g i g c ^ _ _ _ _ _ 
haradzsa gyöngye szereposztása. T. ^ ^ í a f f l * 1 1 0 ^ — " " • 
Rózsi a Gazdag lány Fräulein M a r i e ^ ^ ^ •— — 
alakítása után itt fogja tombolc^^P 2 

ragadtatni a közönséget. Kivüle A ^ k p r c " 
vadar, Kabos Gyula, Székely, Bu^g^ sza~ 
és Stróbl Erzsi gondoskodnak i^Mt ° r r a i 

repekről. ^ » H o t í e t -
Mintha csak kabala volna t a P s r a 

mek halmozása az uj müsoroj^^pö o n3" 
újdonság szintén cimrokons^^Bty®' 
val. Hafó Sándornak DéU/MR többi sze-
darabja annak idején n a ^ ^ m 
Bus Fekete László Pipi\ 'az ismert a -

következő 
ot hoz magá-
,-utca 7. cimu 

sza-

sjkert hozott-
a 
va' 

vnRCY és I V Á N * MARTA 

Zeneakadem a N n m i n d a 

ilóestét t a r t o t t a k , ^ ^ e r a Uak. 

au 1( j cimu 
.cs-utca >»• 

egyformán 
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INTIM PISTA, hogy mikor jön már 
megint Jeritza ? 

— Nem kell nyugtalankodni, jön. 
A minap beszélgettem Wlassics bá-
róval, az állami színházak kitűnő 
kormánybiztosával, aki erősen dol-
gozik, hogy mennél kitűnőbb utó-
szezont hozzon össze az Operának, 
ha már a Mályvácska meg A vajda 
tornya olyan szépen sikerültek. 
Örömmel újságolta, hogy kábeltáv-
iratot kapott a csodálatos Jeritzától, 
aki rengeteg amerikai ajánlatot ka-
pott, de most azt táviratozta, hogy 
„dollár ide, dollár oda, én mégis 
csak énekelni akarok a budapesti 
Operaházban." Pedig kábelezni még 
a távirati stílusnál is távirati mon-
datokban szokás^Jmritza hozzánk 
való honvág y aJÊ^^Kkievezetesebb, 
mert AmerU^^^^^^Btien sikerei 
vannak. Jl^^^^^^^^ÊÊkûnn 
világ 
az a 
A 

r . L annál , i 

^gy 

estette 
tba. 

d U ' 

^ k é p é t l s T , . Dik°°°i< 
«h AvZae t t e ^ kim 

^ / f u t n á l MosfK,hélen ^sél-

s ^ ^ t g tsA 

állapotba, hogy most vett egy na-
gyobb földbirtokot, a villát eladta és 
örökre bucsut mondott a színpad-
nak. Szomszédja és birtokos kollé-
gája, Rajnai Gábor remélhetőleg 
nem fogja követni a sajnálatos pél-
dát. Mert Rajnai is nagyon jól érzi 
ám magát az agrárszakmában. Szen-
vedélyes disznólenyésztő, nagy szak-
értelemmel vezeti a gazdasága sa-
ját malacklinikáját és saját oltásu, 
gyönyörű fajgyümölcseire legalább 
olyan büszke, mint hires Faun-ala-
kitására. De van ő olyan „jó fiu", 
hogy nem hagyja ott a színpadot, 
melyet utóbbi időben egyre-másra 
érnek a veszteségek. 

— Például? 
— Páldául Jób Dániel, a Vigszin-

ház igazgatója most kapott egy le-
velet, melynek feladója meleg bucsu-
sorokban értesiti, hogy megválik a 
szinészettől. A levelet „Lola von Bíró" 
küldte Bécsből, aki nem más, mint 
hámori Bíró Leóné, nemrégen még 
Lendvai Lola, a Vigszinház tagja. 
Erről jut különben eszembe, hogy a 
Vigszinház másik férjhez ment tagja, 
Bázár Gitta, aki most egy Raymund 
nevű dúsgazdag párisi ur felesége, 
a minap hazajött látogatóba Pestre. 
Egy kis művészi megbízatást is ho-
zott magával. Egy párisi intézmény 
nagyszabású pantomimet készit elő, 
amelyben a szép Raymundné fogja 
a női főszerepet alakítani és a fran-
ciák megbízták, hogy keressen ked-

re való partnert. Meg is találta a 
:zinházi Berczy Géza személyé-
és rövid tárgyalás után a Mar-

eten meg is kötötték a törté-
jelentőségű megállapodást. Az 
2rczy tehát hamar bele fog 

külföldi dicsőségbe. És, 
eg mindig a Vígszínháznál 

vic 

ditszií 
nelmi) 

frjhezmenésnél maradjak, 
lenke, a színház fiatal mű-
Iszinfén az asszonyok so-

l^äsvöigJUZl 9 a z d ° i k f d o t t ,Pr a T , 
6 n 68 Angira b e & 'a?OZ° - rtrn 

JOl< a kisgazda ÍT' 
a z írókról? 1 

es 

Horváth 
"esznője, . 
ra°a lépet 

jjyakönyvvezetőnek nem 
a Vigszinház uj érá-
még valamit. Mit tud 



SZÍNHÁZI ÉLET 35 

— Az írói és színházi világ ese-
ménye, hogy Méray Horváth Károly 
- színházi regényt ir. Uj Méray 
H oruáth-regény megjelenése mindig 
szenzáció volt, annál nagyobb a 
szenzáció most, hogy a legújabb re-
gény színházi vonatkozású. Egy 
színésznőről szól. Bohémiában ért-
hető izgalommal várják a regényt. 
Biztosan szenzációs lesz. 

— Heltairól, Szépről mit hallani? 
— Heltai nagy hévvel elnököl a 

Szerzők Egyesületének ülésein és saját 
bevallása szerint ettől nem ér rá meg-
tanulni shimmyzni. A barátai ugyan 
tréfálkozás közben felelősségre von-
ták, hogy miért nem tanul shimmyzni. 
János azt felelte, hogy nagyon sok 
dolga van és csak akkor tanul meg, 
ha a shimmy terén is szerkesztenek 
Toussaint—Langenscheidt- rendszerű 
oktatást, amelynek alapján leve-
lekből lehet megtanulni a shimmyt 
is, nemcsak az angol vagy spa-
nyol nyelvet. Szép Ernő viszont pi-
henés céljából rövid pihenőre be-
költözött a Grünwald-szanatóriumba. 
Nem kell megijedni, nincs semmi 
baja, csak csendet akar, mert most 
végzi az utolsó, apró simításokat uj 
darabján, a Vőlegényen. 

— A múltkor emiitette, hogy Törzs 
Jenő darabja után a Hatvany Lilié 
jön a Magyar Színházban. Itt lesz a 
hires szép szerző ? 

— Itt. Most ugyan egy pár napra 
Bécsbe utazott, de visszajön. A minap 
megnézte Szomory Dezső II. Lajosát 
a Magyar Színházban és ugy elvolt 
ragadtatva, hogy nekivágott a szín-
padnak egyik felvonásközben, mert 
Szomorynak azon melegiben gratu 
lálni akart. Meg is találta Darvas 
Lili öltözőjében. Lelkesen mondta 
neki: „Gyönyörű, igazán gyönyörű! 
Ezt magyar író nem is tudhatja szeb-
ben megcsinálni." Szomory, aki a 
legönérzetesebb költők egyike, kissé 
csodálkozva felelte: „Francia talán 
igen ?" 

— Kitűnő. Mondja, ki volt az a 
fiatal szőke hölgy, akivel az Apolló-
Színpad premiérjén láttukbeszélgetni? 

— Harsányi Zsoltné volt, akinek 
gratuláltam az első premiérjéhez, 
amelyen mint szerzőné jelent meg. 
Ilyen alkalma különben bőven fog 
akadni. A Blaha Lujza Színház uj 
operettjét, a Totót, az ura fordította, 
azonkívül a Góth-párnak is ő ir egy-
felvonásost az Apolló-Színpad kö-
vetkező műsorára. 

— Igaz, hogy Bárdos Artúr jubi-
lálni fog7 

— Igaz. Most lesz tiz éve, hogy 
direktor lett. Barátai és tisztelői most 
készítik elő a jubileumi ünnepséget. 

— Most mondjon valami jó plety-
kát. 

— Nem is kell messzire mennem, 
maradhatok a Honthy-Dénes duónál. 
A dolog ott kezdődik, hogy Somogyi 
Nusi az utóbbi időben egy egészen 
kicsit hizni kezdett. Nagyon meg-
ijedt persze és nekifogott egy kemény 
soványító kúrának, melynek folytán 
hat kilót rövidesen le is adott és 
most olyan sovány, mint az ujjam. 
Honthy Hanna megkérdezte Dénes 
Oszkárt, aki Somogyi Nusinak na-
gyon jó pajtása, hogy vájjon mitől 
fogyott így le Nusi. Dénes rögtön 
megkérdezte. Somogyi Nusi erre po-
koli tervet főzött ki magában. Dénes 
utján azt izenie Honthy Hannának, 
hogy neki egészen különös és bizto-
san ható fogyasztási módszere van: 
az étkezési időkben normálisan enni, 
de uzsonnára semmi mást, mint két 
rántott csirkecombot, két vajas zsem-
lét, egy pohár tejet, négy mignont 
és egy indiánért. Most ravaszul lesi 
Nusi, hogy hatott az a tanács és ho-
gyan fog egy hét alatt Honthy Hanna 
felismerhetetlenné hizni. Kezüket csó-
kolom. 

— Máris7 Hova megy? 
— Jegyet akarok szerezni maguk-

nak a Zeneakadémiára, ahol egy 
nagy hangverseny keretében fog le-
zajlani a tavalyi keszthelyi Helikon-
ünnepség zenei része a „Konzert" 
rendezésében. Ott lesz a kormányzó, 
József főhercegék, herceg Festetich 
Tasziló, meg maguk is. 
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Lavolla, a szegény lcls Pártos, Béldi és Diósy 
Nemrégen tartotta szerzői estjét Lavotta 

Rezső, a kiváló tehetségű zeneszerző és ebből 
a.z alkalomból annyian fordulnak a Színházi 
Élet-hez azzal a kéréssel, vájjon ez a Lavotta 
leszármazottja-e a nagy Lavottának, hogy 
sommásan itt adjuk meg az igenlő feleletet, 
ebben az uj rovatunkban, ahol a Színházi 
Élet komoly muzsikát kedvelő olvasói ezen-
túl hétről-hétre találnak csevegést, beszámolót, 
elmélkedést, apró történetkét olyan zenei dol-
gokról, amelyek kivül esnek az úgynevezett 
zenei referádák megszokott keretein. Lavotta 
Rezső szóval valóban késői ivadéka a nagy 
Lavottának, sőt hozzátehetjük azt is, hogy 
méltó utódja, Budapesten végezte zenei ta-
nulmányait, azután Párisba ment és a mo-
dern francia zene egyik legnevezetesebb kép-
viselőjének, Vincent d'Indy-nek lett a tanít-
ványa, Az egyetlen magyar komponista, aki 
ennél a mesternél tanult, Párisból hazatérve, 
egyszerre lépett a nyilvánosság elé mint kom? 
ponista és mint zeneesztétikus. Mert Lavotta 
Rezső avatott művésze a tollnak is, finom 
stilusu, elmés és érdekes zenei cikkei, könyvei 
nem kisebb feltűnést keltettek, mint kompo-
ciziói. Kevéssel a háború kitörése előtt tehet-
ségéhez méltó elismerés érte Lavottát : fiatal 
kora ellenére utódja lett a nagynevű Farkas 
Ödönnek a kolozsvári zeneakadémia igazgatói 
székében. Lelkes ambícióval, fáradhatatlan 
munkával fejlesztette tovább ezt az intézetet, 
amelynek falai közül olyan művészek kerül-
tek ki, mint Sándor Erzsi és dr. Székelyhidy 
Ferenc, de egyszerre összeomlott minden, 
amikor elvesztettük a háborút. Lavottának ott 
kellett hagynia a kolozsvári zeneakadémiát. 
Most a Nemzeti Muzeum zenei osztályának 
egyik vezetője és múltkori szerzői estjén be-
számolót adott legfrissebb munkásságáról, 
mint nagytehetségű értékes és komoly zene-

Emlékeznek még a kis Pártos Pistára ? 
Nem villan-e fel emlékezetükben nevének 
említésére a bájos, karcsú gyermek alakja, 
aki fekete bársonyruhában, fehér csipkegal-
lérral mint Velasqueznek valamelyik megele-
venedett kis infánsa jelent meg a pódiumon 
hegedűjével a kezében és máról holnapra 
meghódította fél Európát. Csodagyermek volt 
a szónak legnemesebb értelmében és belát-
hatatlan jövő előtt állt, de a gyilkos spanyol 
járvány áldozatul követelte ezt az értékes, 
pótolhatatlan életet. Hollandiában halt meg 

a kis Pártos István, a tulipánok hazá jában , 
ahol szüleivel hangversenyköruton volt. Egy 
éve mult éppen a tragikus esetnek és a gyá-
szos évfordulóra megható ajándék érkeztte 
Budapestre Pártos István édesanyja cimére 
Hollandiából. A kis művész holttestét annak-
idején elhamvasztották Hágában és a szomorú 
hamvakat urnába zártan magával hozta az 
örökre gyászoló anya, aki azóta szobájában 
őrzi ezt az ereklyét. A napokban pompás 
szobormüvet küldtek Környeinének, Pártos 
István anyjának. A hamvveder befogadására 
szolgáló ereklyetartót kiváló hollandi művé-
szek készítették márványból és rajta v a n ' a 
korán elhunyt kis művész domborművű arc-
mása is. De egyéb megemlékezése is lesz a 
szomorú évfordulónak. A közeli hetekben a 
Zeneművészeti Főiskola Hubay Jenő vezetése 
alatt Pártos-emlékhangversenyt rendez, amely-
nek jövedelméből a kis művész nevéről el-
nevezett alapítványt akarnak létesíteni, hogy 
annak kamataiból minden évben a főiskola 
legkiválóbb hegedűs-növendékét ajándékozzák 
meg, aki olyan korban van, mint amennyit a 
kis Pártos elért. 

A budapesti zenekritikusok körében állandó 
vita van a két legidősebb kritikus, dr. Béldi 
Izor és dr. Diósy Béla között, hogy melyik 
az öregebbik. A napokban azután kiderült, 
hogy Béldi. akinek ősz fürtjei közismertek, a 
— fiatalabbik. Diósy Béla ugyanis most ün-
nepelte meg szük családi körben születésé-
nek ötvenkilencedik évfordulóját, pedig neki 
bizony még egyetlen ősz fürtje sincs, de an-
nál dúsabb a szőke sörénye. Megállapítást 
nyert tehát, hogy ma Diósy Béla a pesti ze-
nekritikusok doyenje, korban is, működési 
időben is, sőt az ő helyzetét súlyosbítja az a 
körülmény, hogy már após is. Edith leányát, 
a kitűnő dalénekesnőt, nemrég vette nőül 
Marion Pál, a gerai udvari szinház tenoris-
tája. 

A MAGANÉNEKISKOLAK legújabb 
revíziójának eredményekép Kann Malvin 
(énekmesternő, a m. kir. Operaház ny. tagja 
'kapott a kultuszminisztérium által hivata-
los, t év február hóban kelt 20.550/1922. 
Ili/a szám alatt kiadott engedélyt, igy 
tehát a régi cime következőkép módosul: 
»Künn Malvin áll. eng. magánénekiskolája « 
Budapest, Felsőerdősor-uica 19/b., II., 12. 
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A »Konzert« rendezései: 
Grill Lola előadó estje a letűnt századok 

költőiből Földessy Sándor, dr. Molnár Imre 
és dr. Kárpáth Ernő közreműködésével már-
cius 24-én. Bevezető beszédet mond dr. Szász 
Károly. 

Hadrik Anna olasz és francia klasszikus 
estét tart március 25-én. Pogány György hős-
tenor nagy operaáriákat, Taksonyi Piroskával 
pedig duettet ad elő. 

Pávai Sidó Etelka operaénekesnő, az Ame-
rikában babérokat arató Szántó Gáspár neje, 
ezidei hangversenyét 26-án tartja, melyen 
operaáriák és dalok lesznek műsoron. Közre-
működik : Somló István szavalómüvész. 

Zenekari magyar est 31-én. Bemutatásra 
kerül Szendy Árpádnak a keszthelyi Helikon 
ünnepekre irt pályanyertes magyar suite-je. 
A zenekart dr. Hubay Jenő dirigálja, közre-
működik még Palló Imre. Az estélyen Feste-
tich Tasziló herceg s az egész arisztokrácia 
megjelenik. 

Hegyi Emánuel III. zongoraestje április 2-án. 
("Jegyek kaphatók a „Konzert" hangverseny-

vállalatnál Irányi-u. 21., Váci-u. 10., Bárdnál 
és a „Színházi Élet"-nél.) 

Fodor hangversenyei: 
Pető Imréné, ki azelőtt olasz színpadokon 

nagy sikerrel működött, március 28-iki dal-
estélyén, választékos műsorában, férjének né-
hány modern dalát is énekli, este fél kilenc-
kor a Zeneakadémián. 

Geyer Stefi világhírű magyar hegedümü-
vésznő hangversenye férje Schultess William 
svájci zeneszerző és zongoraművész közre-
működésével, április 2-án a Zeneakadémián 
fél 9 órakor. 

Dr. Schipper Emil világhírű mesterdalnok 
elhalasztott egyetlen hangversenye április 
10-én este fél kilenc órakor a Zeneakadémián. 

(Hangversenyiroda : Váci-u. 1. könyvkeres-
kedés. telefon : 88—61.) 

SZENZÁCIÓS SIKERO március 4-iki 
hangversenyüket FJényiné Rossi Rosina— 
balogi Baloghy Káro.lyné, Sándor Bözsi áp-
riljis 8-án este 8 órakor a Vigadóban a 
nagy!k)özönség óhajára megismétlik. Jegyek 
a »Konzert« jegyirodában (Váczi-u. 10. ) 
ikap hatók. 

SOMOGYI flDRIENNE, aki nemrég mint 
zongoraművésznő nagysikerű hangversenyein 
aratott sikereket, pénteken, 17-én a Vigadó 
nagytermében adott ária- és dalest jén szé-
pen csengő szopránjával és nagykulturáju 
és Kifinomult előadásaival, ragata trenetikus 
tapsokra a nagyszámú közönséget. Külö-
nösen a Szevillai borbély nagy áriájával 
váltott ki nagy hatást, melyet meg is kel-
lett ismételnie, de nem kevésbé tetszettek 
Schumann, Strauss, Jensen stb. dalok, úgy-
szintén Kacsoh, Gajári , Kern és Káldyi 
dalai, amelyeket gyönyörűen interpretált . 

Mészöly felv. 
BARSI LEIDEN DROSF ICA 

aki a bécsi zeneakadémiát végezte kitűnő 
sikerrel és már brünni vendégszereplése al-
kalmával nagy sikert aratott, március 30-án, 
este fél 9 órakor tartja legközelebbi hang-
versenyét a Vigadóban. A fiatal művésznő 
dalestjén pompás műsorral fogja megörven-
deztetni közönségét, hangversenye elé ép 
zenei körökben nagy várakozással tekintenek 
Nemesen kulturált éneke, pompás technikája 
és melegzengésü alt hangja bizonyára hatal-
mas sikert fognak hozni ezen a dalestélyén 
barsi Leidendrosf Icának, aki ege hazái ének-

művésznőink kiválóbbjainak. 
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George» Georgiádé» 
A budapesti és legközelebb az európa \ 

müvészetszeretö közönségnek hovahamarab b 
meg kell tanulnia ezt a nevet, amely rövide-
sen ugy cseng majd, mint a Carusóé vagy 
Titta Ruffóé. Mert a hangja Georgiadesnek 
máris ugy cseng, amiről a fővárosi közönség 
a kitűnő énekes most március 29-én a Viga-
dóban tartandó hangversenyén meg fog győ-
ződhetni. Párisban, Bécsben, majd Milanóban 
járt a fiatal csengőhangu baritonista, aki 
most Budapesten Heraldnénál fejezi be stú-
diumait, azután szárnyra kél a nagyvilágban. 

— A mult esztendő nyarán — beszélte a 

napokban munkatársunknak — Deunvilleben, 
a pompás francia nyaralóhelyen énekeltem 
és az ott volt francia kritikusok nagy elragad-
tatással nyilatkoztak énekemről. 

— Magamról annyit mondhatok — foly-
tatta Georgiades — hogy Konstantinápolyban 
születtem, de a szüleim görögök. Az édes-
apámnak nagyszabású import-export irodája 
volt Budapesten, amelynek révén a Nyugattal 
széles kiterjedésű kapcsolatot teremtett. Ő 
maga nagyon megszerette Budapestet és épp 
ezért maradt itt. Jómagam Párisban nevel-
kedtem és 14 éves korom óta jóformán az 

egész világot bejártam. 
Kilenc nyelven beszélek 
is. Az édesapám azt sze-
rette volna, ha én átve-
szem az ő üzletét, vagy 
a világ akármelyik váró, 
sában munkatársa leszek 
neki. De én inkább a mű-
vészpályát választottam, 
amire nagy mértékben rá-
szolgált az is, hogy éne, 
keltem Titta Ruffó előtt, 
aki erősen buzdított erre 
a pályára. Vasárnapi 
hangversenyemen Masse-
nettől, Leoncavallótól stb. 
énekelek és remélem be-
váltom a hozzám fűzött 
várakozásokat. 

BÜN ÉS SPORT. A box 
és birkózás, de az egész 
embersport hiveit is érde-
kelheti az az előadás, 
amely április 1-én és 2-án 
este fél 8 órakor lesz a 
régi képviselőházban. A 
sport és bűn kapcsolatai-
ról Tábori Kornél tart be-
vezető előadást. Utána 
Schmak Ede, a dzsiu-dzsi-
cu ismert mestere, szem-

„ léltető mutatványokkal 
fogja dokumentálni a ja-
páni tornamódszer legin-
timebb fogásait is. Jegyek 
Bárdnál, a Színházi Élet-
nél és a Kultura könyves-
boltjában kaphatók. 



CULLEN LANDIS és CLARA HORTON 
Magyar-osztrák-film : Férfiváros (Uránia, Renaissance) 
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O l A V l 

Dalmát filmballada egy előjátékban és öt 
felvonásban. Filmre irta és rendezi 
Lajthay Károly 

Hosszú szünet után ismét hangos a 
munka zajától a Corvin filmgyár zuglói 
üvegpalotája. Lajthay Károly főrendező, ki-
nek Dfakula cimü filmje aratott legutóbb 
óriási sikert a külföldön, haza jött kőznék, 
hogy itthon rendezze meg Otavi cimü dal-
mát filmballadájának műtermi felvételeit 
A »Szünházi Élet«, munkatársa künn járt 
(a Corvin tilmgyár műtermében, hogy meg-
tekintse az Otavi nagyszabású felvételeit. 

Két felvevő-gép egyenletes kattogása és 
dalmát tamburások mélabús muzsikája mel-
lett mulat egy korcsma asztalánál festői 
dalmát ,öltözékében Olavi, ki nem más, mint 
ta bécsiek közkedvelt filmművésze, Paul Kro-
ne g g. Hatalmas, szép szál ember. Vidá-
man csapkodja tenyerét a zene ütemeire. 
Egyszerre azonban szelid tekintete hirtelen 
elváltozik.. Vad, haragos kifejezési öílt. Sze-
mei csak ugy szikráznak a dühtől. Fel-
ugrik, kezét magasra emeli és hatalmasat 
sujt cikiével az előtte levő asztalra, hogy 
csak ugy gurulnak lefelé a poharak és a 
teli borosfiaskók. Ä tamburások félbehagy-
ják a zenét és ijedten kapják le fejüket 
vállaik közé. Az Olavi-val mulató dalmátok 
részint megrémülve ennek a rettenetes ha-
ragjától, részint várakozva lesik kíváncsi 
Bzemökkel a történendőket, Olavi ismét fel-
emeli hatalmas okHéi és már-már azon van, 

hogy mindenkin átgázolva ront neki lát-
hatatlan ellenfelének, de nem ezt teszi, 
felkap egy boros üveget és nagy lendülettel 
és harcias csatakiáltással vágja láthatatlan 
ellenfélhez. A borosüveg hangos csöröm-
pöléssel törik ezer darabra a műterem vas-
szerkezetén. A két felivevő gép megáll. 
Lajthay iőrendező boldog örömmel szalad 
Olavihoz és gratulal. Bravo, Kronegig/ Mi 
is gratulálunk Kronegig-nek, ki nem is oly 
haragos természetű, mint ahogy előbb lát-
szott. Egy-két perc ebéd-pauza következik 
és ezalatt Lajthay főrendező elmondja, 
hogy egyik legkitűnőbb német operatőrt, 
Hans Andruschint sikerült neki megnyerni 
a felvételek fotografáilására. Rajta kivül 
még Gasser Lajos magyar operatőr is for-
gat egy másik gépen. Az eredeti stílszerű 
díszleteket Leonardi, német festőművész 
tervei után BaumiöM Artúr, az ismert 
scenikus készítette. A külső plain-air fel-
vételeket Dalmáciában, Raguza, Zar a, Cat-
6a.ro és Spalato festői táljain fogják felvenni. 
A film többi főszerepét Maria de Lara, a 
Sascha filmgyár primadonnája, Vera D'Alma 
(Torday Erzsi), ki különben Lajthay 
tanítványa, továbbá Réthey Lajos, Mihályji 
Károly, Hegedűs Ferenc, Vendrei Ferenc, 
Balla Kálmán, J. E. Robelleà és Boross 
Endre játsszák. Báthory Béla rendezőt, kit 
nemrég súlyos baleset ért, örömmel látjuk 
szintén szorgoskodni a felvételnél, ö vezeti 
a felvételek művészi adminisztrációját. 

A díszletek állnak, jelenti a diszietmes-
ter. LajJiay főrendező szívélyesen elbú-
csúzik tőlünk. A két felvevő-gép ismét kat-

az „Olavi "-cimü film egyik jelenetében Mészöly felv. 
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iogni kezd, a dalmát tamburások mélabús 
szláv muzsikája ismét hallható. Aufnahme 
szól Láfthay mester. Kezdődik a felvétel. 

Pál Oszkár. 

Lapzártakor értesülünk, hogy Alar'.a de 
Lara az Oiavt női főszereplője súlyosan 
megbetegedett és szerepét Czartor'szky Má-
ria, a Ikitünő magyar mozi-primadonna vette 
ót, kivel üjból felveszik azokat a jelenete-
ket, melyekben MaKa de Lara szerepelt. 
Czartoríszky Mária már szorgalmasan dol-
Igozík a Corvin műtermében és a jiöivő héten 
az Otavi többi szereplőivel Dalmáciába 
utazik. 

K a n a d a f i a i 
Apperson Bili szomorúan él fiával, Char-

lyval a kanadai kis fatelepeken. Nincs 
•asszony a háznál', a temetőt látogatják mind 
a ketten. A szomszéd szintén anyátlan 
Valker-tanyán Dóra vezeti a háztartást, 
0ki azonban olyan bánásmódban részesül, 
hogy azt is telrójják neki, ha néhanapján 
Charlyval elbeszélget. Azonban az idő ha-
lad és Apperson Bili újra házasodik. Charly 
nem tudja az uj asszonynak azt mondani, 
hogy anyám s inkább elbujdosik hazulról, 
Dóra iránti szerelme valamiképen a lopás 
gyanújába sodorja. Dóra vallomása meg-

menti és Charly visszatér apjához. Mikor 
hazatér, megtudja, hogy apjának uj feleséjge 
elhagyta házukat, mikor megtudta, hogy 
lady és Apperson Bili újra házasodik. Charly 
meghatja az önfeláldozó magaviselet és uj 
anyja után megy. Charlg uj anyjára talált, 
de elveszítette szerelmét, Dórát. A leány 
attól tél, hogy apja, az öreg Valker be-
váltja az előbbi fenyegetéseket és lelövi 
Charlyt. Minthogy Charly, addig mig Dóra 
szereime él, nem birja őt elhagyni, Dóra 
inkább azt mondja, hogy nem szereti és 
erre Charley megint elhagyja a szülői 
házat. Azonban hurokra kerül az igazi tettes 
és ez ismét visszahozza Charleyt. Apper-
sonnak uj feleségétől kis fia születik éis 
ez ismét békét hoz a kis kanadai fatelepre. 
Végső boldog akkord Dóra és Charley 
egymásra találása. 

A szerelmesek felé a kertből tavaszfák 
integetnek virágkoszoruban, fehéren, mint a 
nyoszolyólányók. 

A Royal Apollo mutatja be ezt a bájos, 
hangulatos történetet, amely mesejátéknak 
lis beillene, olyan finom és romantikus. Mary 
Picktord öccse, jack Pickford játssza a film 
főszerepét. A nagyszerű művészi játékot 
/betetőzi a finom hangulat, amely napos 
ténnyel süti át ezt a kangdai történetet. 

Az „01avi"-cimü film főszereplői és rendezői Mészöly felv. 
Felső sor : Báthory Béla, Paul Kronegg, Johann Hergatt, Faragó Tibor, S. E. Robelleu, Hegedűs 

Ferenc. Alsó sor : Hanns Audruschin. Maria de Lara. Vere D'Alma, Lajthay Károly 
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A hárem foglyát és Chaplin a Kamarában 
Most, a ta-
vasz küszö-
bén, mikor a 
színházi sze-
zon egymás 
után hozza 
attrakcióit, a 
Kamura csak 
tokozza ed-
digi sziszté-
máját és a 

szebbnél szebb műsorok emelkedő ive a nyári 
szezon grandiózus tárlata telé mutat. Leg-
utóbb három olyan Gaumonl-remeket kötött 
le, amelyek kvalitásaiknál, nemes művé-
szetüknél togva, szinte szervesen hatnak 
lés a mai szédítő versenyben is veretlenül 
állanak. A »fövendő fátyla« az »Eldorádó« 
már megfutották pályájukat, de föléjük 
pmeljkedik a mestermüvek koronája, a piece 
de resistance, a most bemutatásra kerülő 
»// árem foglya. « 

»Ismét Napkelet?« »Ismét exotikum* : — 
mondhatnák egyesek, unottan az ilyen tár-
gyú képek garmadától. Ezeknek feleljük!: 
eddig láthattak pazar kiállítást, virtuóz ren-
dezést, elefántot, pagodát, de a tulhalmozott 
miliőben, a külsőségekre való számításban 
nem kaptunk igazi embereket, a sziv és 
lélek szenvedését, viaskodását, egyszóval éle-
tet és igy nem ismerhettük meg Kelet igazi 
szenvedélyét, problémáit, szokásait. Ht, a 
•»Hárem fogiyá«-ban bontakozik ki először 
előttünk Afrika a maga realisztikus és mé-
gis lebilnicselő valóságában, itt remeg át 
rajtunk a tiszta emberi érzés, hiszen Emmy 
\Linn, a J'accuse és a »Tizedik szimfóniái. 
főszereplőjében gyönyörködhetünk, fl darab 
tartalma: 

Perignon levelet ír barátjának, aki ta-
nácsért fordult hozzá leánya ügyében. A 
leány ünnepelt szépség és egy előkelő 
indiai benszüllötthöz a«ar nöíil menni. Perig-
tnon válasz helyett a következő élményt írja 
meg: 

»Egy arab városka sejkje európai nőt 
vesz feleségül. Évek múlnak s egy kislány 
ikat. Az asszony, Juliette szereti urát, bár 
boldog kacagása aranyozza be boldogságu-
nkat, fojtónak érzi a hárem légkörét és fáj-
dalmasan érinti, hogy szüleiről régóta nem 

érkezett semmi hir. Még lealázóbbnak érzi 
a helyzetet, mikor térje, aki eddig szakítva 
a mohamedán szokással, lemondott a több-
•nejüségről, — másik asszonyt hoz a ház-
hoz, akitől fiút remél. Egy váratlan táv-
irat, mely apja betegségéi adja hírül, érleli 
meg Julietteben a szökés tervét. Ezekben az 
óráikban köt ki a parton egy katonai misz-
szió hajója, melynek parancsnoka, Jean 
Gerrardi azért jött Afrikába, hogy régi 
ideáljának, Juliettenek kezét elnyerje. Itt 
értesül róla, hogy a lány időközben a sejk 
felesége lett. 

Juliette mt sem tudva Gerrardi érzel-
meiről, levélben kéri segítségét. Gerrardi 
ellíndul, hogy a lányt megszöktesse. Éj-
szaka behatol a hárembe, de árulás' foly-
tán elfogják és a sejk párviadalban le-
szúrja a betolakodót. Gerrardi emberei ve-
szélyt sejtve parancsnokuk keresésére in-
dulnak. 

A sejk ezalatt megrohanja az alvó tábon, 
mely csak parancsnokának, Perignon kapi-
tánynak ügyes támadásával tudja szétverni 
a sejk csapatait. A sejk már csak egymaga 
védekezik a háremben Juliette oldalán 
és elhatározza, hogy utolsó töltényével meg-
öli feleségét és önmagát, de kacagó gyer-
meke váratlan mozdulatára a fegyver célt 
téveszt. Az emberei élén berohano Perig-
non kapitány megakadályozza a vérontást 
és szabad elvonulást enged a sejknek, aki 
lóra szállva elvágtat anélkül, hogy felesé-
gét és gyermekét egy búcsúpillantásra is 
méltatná... 

Eddig tart az elbeszélés — irja Perignon 
— s ha meglátogat engem, bemutatom 
történelem hősnőjének, mert Juliette, a sejk 
elvált neje, ma az én feleségem. 

Szenzációt teg kelteni Chaplin legújabb 
kétfelvonásos burleszkje, a nGprkorcsolyázó 
àafnok«, amelynek minden jelenete hangos 
ikacajokat fog a publikumból kiváltani. 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körút 22. félemelet 
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— No mi van, tisztelt Alkonyi ur?. . . Uj 
szkeccs ? 

— Persze, hogy az, nem is filmóriás !. . . 
Ki csinál egyebet ma a szkeccsnél ? . . . 
Szkeccs shimmyvel és jazz-banddal, szkeccs 
valódi öngyilkossági jelenettel, szkeccs ha-
misítatlan tűzvésszel a középen és szkeccs 
igazi ág y ulö véssél a végén, amelyet kívá-
natra többször is megismételünk. 

— Csupa elcsépelt, öreg trükk. Tudja, mi-
vel jön ki legközelebb a Projectograph ? Az 
lesz valami. Olyan szkeccsel, amelyben már 
nem is személyek játszanak. Egyáltalán nem 
is játszanak benne. A szövegrész helyett 
atlétikai viadal fog lezajlani a porondon, a fő-
szerepben hazánk egyik legkiválóbb sportje-
lesével. Közelebbi részletek még hiányzanak. 

— Hogy tetszett mondani ? . . . Miből 
hiányzanak a részletek ? . . . A hindu sír-
emlékből ? Ugyan kérem, abból alig vágha-
tott ki néhány tucat métert a cenzúra. Ezen 
a téren az idén a Danton tartja a rekordot. 
Szegény rendező, szegéng Dimitrij Bucho-
wetzky, ha tudná . . . 

— Mit sajnálja azt a Buchowetzkyt ? Nincs 
az rászorulva magára. A mult héten szerződött 
félmillió dollárral Amerikába Lubitsch helyett, 
aki miatt hónapokig támadták a new-
yorki lapok a Famous-PlayersL Lubitschról 
elismerték ugyan, hogy a világ egyik leg-
zseniálisabb rendezője, de olyan félreérthe-
tetlenül német a neve, hogy direkt megtaga-
dása volna a yankee-önérzetnek a szerződ-
tetése. 

— Ez nem is olyan rendkívüli eset, ked-
ves Pásztory ur. Éppen most bizonyult be, 
hogy még a vérbeli yankee se okvetlen pró-
féta a hazájában. Fattyt, amióta gyilkossági 
pöre folyik, a szó szoros értelmében bojkot-
tálták. Valahány helyen bemutatták a film-
jeit, füttyel és lármával fogadták. Be kellett 
szüntetnie a fellépéseit, ugy, hogy — pom-
pás üzletember is lévén, — gyára egyik 
nagy mozijának igazgatását vállalta. Most 
aztán megindult a rehabilitációja. Elvégre 
mégis csak ő volt a legdivatosabb amerikai 
komikus az utolsó három évben . . . 

— Sőt . . . Nálunk csak most fogják iga-
zán érdeme szerint értékelni a „ kövér bohóc-ot, 
ahogy odaát hívják. Valószínűleg néhány 
hét múlva egy hatfelvonásos burleszkje je-

lenik meg az egyik előkelő fővárosi mozi-
ban. A filmnek lesz egy másik szenzációja 
is, egy gyerekszinész . . . 

— Gyerekszinész ? . . . Ki van zárva, 
hogy jobb legyen, mint a kis Lubinszky 
Tibor. Korda Sándor, a berlini Vita-filmgyár 
uj főrendezője a napokban kétszer is Buda-
pesten járt, hogy megtegye az előkészületeket 
tizenkét gyermekburleszk felvételére, amely-
ben a kis Lubinszky játssza majd a fő-
szerepeket. 

— Mit hallott Korda egyéb terveiről ?. . . 
Ön sokat érintkezett vele Bécsben, Lajthay 
mester . . . 

— Korda a nyár folyamán Berlinben is 
rendez filmet, még pedig olyan hatalmas' 
arányút, hogy biztosan felül fogja múlni 
vele Lubitschot... A szüzséje magyar lesz, 
Forró Pál Gyönyörváros cimü regényéből 
készül a dolog s Forró már boldogan szo-
rongatja is a tekintélyes előleget, amely 
kerek egymillió korona, igaz, hogy osztrák-
ban. 

— Arról tudnak, hogy egy másik magyar 
irónak már a legközelebbi hetekben látni 
fogjuk egy nagyszerű filmjét, amely külföl-
dön készült ? 

— Hogyne . . . Már az egész szakma 
beszél róla . . Pásztor Árpádról van szó, 
akinek tavaly, mikor Amerikában tartózko-
dott, filmre vették fel Innocent cimü szín-
müvét, amelyet néhány év előtt a Vígszín-
házban játszottak ragyogó sikerrel. Pásztor 
ezer dollár honoráriumot kapott és ráadá-
sul a darab magyarországi előadási jogát, 
amely — ha Pásztor jó filmkölcsönzőnek is 
bizonyul, — legalább ugyanannyit fog jö-
vedelmezni 

— Szép a •magyar írók külföldi sikere. 
De mégis csak furcsa, hogy idehaza nem 
tudnak szóhoz jutni. Mindenféle okot mon-
danak, miért stagnál a magyar filmgyártás, 
holott kétségbevonhatatlan, hogy a közön-
ség hallatlanul érdeklődik a magyar filmek 
iránt . . . 

— Sok jó e téren mégse kecsegtet. A Cor 
vin, meg a Star készülnek ugyan valamire, 
de óriási kockázatot vállalnak. A világ 
filmtermelése rengeteg nagy, Csonkamagyar-
ország viszont alig számbavehető játszási 
terület. Aztán — s ez a legfőbb baj, — egy 
film előadási költsége, dacára a korona 
olcsóságának, legalább ötven százalékkal 
nagyobb, mint például Németországban . . . 
Ne tessék még menni May ur . . Hallgassa 
meg csak az okfejtésemet . . . 

— Bocsánat, de sietnem kell . . . Szmo-
kingba kell öltöznöm, mert ma shimmy-
estély lesz itt a klubban . . . Ez pediy a 
legjobb üzletszerző alkalom . . . Shimmy 
közben a fülébe suttogom a mozisok fele-
ségeinek legújabb slágerem jeles tulajdon-
ságait . . . Biztos siker . . . Hát még jövő 
héten mi lesz, a mozibálon. Lekötöm az 
egész szezont zenekíséret mellett. 
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A s z Ó c e á n u r a i 
A tenger közepén, messze a szárazföld-

től, egy kis szigeten, Tortájában hatal-
mas vagyon van elrejtve. De senki nem 
tudja, hol. Ä térkép, amely megjelölte 
a helyet, elszakadt és az egyik része el-
kallódott. Akiket illet az elrejteti vagyon, 
lazok elindulnak felkutatására, de ugyan-
akkor egy kalóztársaság, amely neszét 
vette a dolognak, szintén a sziget felé 
indul. Vad hajsza kezdődik a haramiák 
iés a jogos tulajdonosok között. Äz óceán 
urai a kalózok, akiknek olyan kifejlett 

^szervezetük van, hogy a legfelkészültebb 
katonaság is csak nehezen boldogulhat ve-
lük. De a jog- és igazság a végén mégis 
csak győz. A becsületes kitartás meghozza 
az eredményt és ha nagy fáradságok és 
szenvedések árán, is, mégis csak teljes lesz 
a boldogságuk. Az óceán urainak, a félel-
metes kalózoknak uralmát sikerii.lt letöir-
Mök, hozzájutnak a nagy vagyonhoz és 
lennek következtében akik szerették egy-
mást, — egymáséi lesznek. 

»Äz óceán urai«-nak külön érdekessége, 
hogy bár a film Bécsben készült, majd-
nem mindegyik szereplője magyar, sőt ma-
'gyar ember a szerző, a rendező és a dísz-
lettervező is. Ä film főszerepeit Várkonyi 

(Mihály, Pálma Mária, Lubinszky Tibor, Saint 
grót és Szöreghy Gyula játsszák. Ä film 
szerzője Sidney Garrick, rendezője Korda 
Sándor, a díszletek tervezője Ferenczy 
Sándor. 

Hat felvonás »Äz óceán urai«, az első 
felvonás cime: »Ä dollárhercegnő titokza-
tos kérője«, aztán egymásután következ-
nek: »El Uedro, a kalózkirály«, »Ä kin-
csek szigete«, »Modern kalózok«, »Äz 
óceán réme« és a »Kalózfészék a tenger 
alatt.« Ä legmodernebb kalandortörténet 
lez, a legbravurosább fefvételek váltakoznak 
benne, a meséje izgalmas, fordulatos, ér-
dekes. Ä szereplők mnid olyan művészi 
munkát produkálnak, amely már a szen-
zációval határos. Szerepük minden lehetősé-
gét alaposan kiaknázzák, pedig ugy a 
tifm, mint a rendezés a legfantasztikusabb 
problémák elé állítja őket. 

»flz óceán urai« egyszerre három moz-
góképszínházban kerül bemutatásra, szom-
paton, március 25-én. Ä Renaissance, az 
Omnia és a Corso fogja játszani ezt a 
üllmszenzáciőt, amely a »Rádius« mester-
jnüve és bár Bécsben készült, mégis a 
magyar filmgyártás dicsőségét jelenti ez 
la kép. 

AZ ÓCEÁN URAI 
Várkonyi Mihály és Maria Palma 

Renaissance, Omnia, Corso 
Harry de Loon 

(Radius-fim) 
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Reinhold Häusermann és Várkonyi Mihály 
Rádius-film : „Az Óceán urai" (Renaissance, Omnia, Corso} 

Férfiváros a Renaissanceban 
és az Urániában 

Alaska csodás szépségű tájai tárulnak 
elénk, a Férfhváfos cimü pompás amerikai 
kalandortörténetből. A példás amerikai ren-
dezés iskolapéldáját látjuk magunk előtt. 
A hétfelvonásos film egyike az utóbbi évek 
legjobb kalandortörténetének. A női fő-
szerepet. a bájos Clara Horton, a férfi 
főszerepet pedig Cullen Landis játssza. 

Az Alaska partvidékén fekvő Xilburn 
City, már hosszú idők óta iparlovagok, sze-
rencsevadászok és kalandorok gyülekező-
helye. Itt csak az tud boldogulni, aki a 
törvényt ki tudja játszani. A revolvert itt 
épp ugy használják, mint nálunk a séta-
botot. Ebben az időtájban érkezik meg a 
városba az árva kis Mary. A városnak 
egy öttagú társasága, akik magukat tré-
fásan »Idegen Ingóságokat Gyüjtö Rész-
vénytársaságinak nevezik, fogadják a kis 
leányt, lakást szereznek neki, az össze-
lopkodott holmikból, feldíszítik a lakását, 
elhalmozzák ajándékokkal, azonban nagy 
bölcsen elhallgatják előtte, a tárgyak nem 
éppen jogos eredetét. A leány azonban 
dolgozni akar, felkeresi Harry Hopet, az 
Alaska Trading Comp, fiatal üzletvezető-
jét, hogy a tulajdonukat képező egyik há-
zat adja neki bérbe, ahol szállodát akar 

nyitni. Meg is nyitja a szállodát, amit az 
öt jómadár által összelopkodott holmikból 
előkelően berendez. Mary szállodája csak-
hamar erős konkurrense lesz Jim Deuton 
korcsmájának, aki mindenképen azon van, 
hogy Maryt tönkretegye. Bob, aki egyike 
az ötös bandának, már első perctől kezdve 
beleszeretett Marybe, szomorúan tapasztalja, 
hogy a leány milyen nagy vonzalommal 
viseltetik Harry Hope iránt. Megnyeri 
Deutoni, akivel együtt a fiatalembert Be-
csalják a leghirhedtebb játékbarlangba, 
ahol hamis játékkal minden pénzétől meg-
fosztják. Hope hogy- kötelességeinek meg-
teleljen, főnökei pénzéhez is hozzányúl, 
akik egy névtelen levélből tudomást sze-
reznek, Hope sikkasztásáról. Deuton egy 
hamis okmánnyal még mélyebbre akarja 
sülyeszteni Hopei, azonban Bobba felül-
kerekedik a jóérzés és az utolsó pillanat-
ban leálcázza az egész összeesküvést. Tár-
sai bosszúját azonban nem tudja kikerülni. 
Deuton revolvergolyója halálosan megse-
bezi. Mary és Hope könnyes szemmel 
hálatelten fogadják a haldokló Bob áldását. 

FIRENZE műhelyiskola Ä r S z i n h á z 
TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2. Börmunka, 3. Famunkák 
4. Texti lmunkák (pl. batik stb.),5. Csipkemunkák, 6. Sző-
nyeg és gobelinszövés, 7. Porcellán és üveefestés, 8. 
Könyvkötés, 9. Grafika, 10. Ra|z és tervezés. Tandí j egy 

hóra 500 korona. Prospektus , postán is, ingyen. 
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1. rész 
Rowland Herbert építészt destruktív homlok-

zatu házak épi-

a rúpia egyre 
esik. Megérkezik 
Ramigani, a ma-
haradzsa tőzsde-
ügynöke, aki 
nagy mennyisé-
gű rúpiát dob a 
piacra. 

„Tiz ponttal 
adok olcsóbban, 
mint más!" 

Rowland telje-
sen tönkremegy 
és végső elkese-
redésében elha-
tározza, hogy fel-
lép képviselőnek 
egységes párti 
programmal. 
Közli ezt a hirt 

nejével, mire 
őnagysága kro-

kodilusköny-
nyeket potyog-
tat. Ramigani, 
a bölcs joghi 
elvállalja a fő-
kortesi állást. 
Megcsinálják a 
joghi-védő iro-
dát, azonban 
dringend sür-

villamosra 
pattannak, de a föld alatt váratlan akadály 

merül fel. 

^

„Nem tud-
ják, hogy 
nincs átszál-
lás a föld-
alattira!?" — 
szólt a kalauz. 

pülőgépen 
folytatják az utat. Irén repülőgépen utánuk megy, 
ám az indiai 

határrendőr-
ség feltartóz-
tatja : 

„Szabad a 
vizumot ?" 

Hosszas,ki-
magyarázko-

dás után 
mégis beengedi a ^ádzsa palotájába, ahol 
ünnepély van a Láthatatlan Vendég javára. 

Rowland is 

*" ' l * lciö ' Ä 
tiv homlok-

zattal. Nagy feltűnést kelt a fényes estélyen, 
hogy a rádzsánét sehol sem lehet látni. 

Az estélyen 
kiderül, hogy 
Rowland ha-
mis osztrák ko-
ronával fedezte 
le a legutóbbi 
rupia-kötést mi-
re letartóztatják. 

II. rész 
„Megmentem 

a férjét, ha ál-
dozatot hoz Devizhának, a hindu főistennek. 
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Megteszi? Akkor menjen fel a toronyba." 
„A lift 4 és 6 óra között nem működik." 
Irén nem hozza meg a kivánt áldozatot, 

hanem egy 
ügyes védő 

segítségével 
sikerül sza-
badlábra he-
lyeztetni fér-
jét. A kisza-
badulás örö-
mére a rád-
zsa shimmy-
versenyt és 

tombolával 
egybekötött 

jelmezestélyt 
ad, amelyen 
az asszony 
pazar dekol-
tással jelenik 
meg. A rád-

zsa maga európai varieté-táncosnak maszkí-
rozta magát. 

A vendégek tiszteletére nagy kabaréelőadás 
volt. Különö-
sen tetszettek Î ^ J â H W E S 

notikus mu- j v ^ B S ^ ^ f i j y g g h B S R 
tatványok és 
az állatszeli- uSHC-. ' J f jqrûê* 
dités bravúr-
jai. A hipno- Jj? " ^ J ű ^ ' - 1 * " « « ® ! 
tikus mutat-
ványok olyan g ^ ^ ^ ^ L *»• J J 

hogy a kö- BM 
zönség még 
az utána kö- M K j r v * ^ 
vetkező drá- H E L J h E ^ J Í A ^ , ' 

" "t 

Több halál- • B B B H B M H U H K S H ^ H b Í Í 
eset után 
Rowland mégis csak hozzáfogott a tőzsde-
palota felépítéséhez. E hosszú idő alatt elké-

'' " tőmester táv^ 
iratot kapott : 

Verses levél 
a Szerkesztő@Ö3 

Irta : SOMLYÓ ZOLTÁN 

Messzi kerülvén attól a világtól, 
mit a költő-toll festettnek nevez, 
Szerkesztő ur, e szerény pár sorommal 
spiszbürger szivem ön felé evez, 
0, ön felé, aki boldog ifjúságban 
szürcsölgeti a masztiksz-alkoholt. . . 
Hadd ábrándozzak el önnel a múltba, 
melytől szivem a szerelmet tanulta ! 

Én immár este, ha a lángok gyúlnak, 
nem öltök frakkot s keztyüt sem, glaszét, 
S nem járom végig már az öltözőket, 
hol rizspor-illat árad szerteszét. 
Nyolc óra tájban szoktam vacsorázni 
bizalmasan kettesbe, nőmmel én. 
S a nagy hullámok mögöttem maradnak, 
s altató-dalt dúdolok a fiamnak. 

Ó, mondja ön, még mindig oly virágos 
a szinház-est, minő volt hajdanán ? 
0, mondja ön, a pesti páholyokban 
ma is oly szép a sok asszony s a lány 1 
S a tapsorkán még ma is oly viharzó 
s oly andalító utána a csönd ? 
S akiket lelki szemeimmel látok, 
még ma is oly lelkesek a deákok ? . . 

És, főleg, mondja, bent az öltözőkben, 
riporter-korom forró ligetén, 
Még ma is ugy mosolyg a primadonna, 
csókot himbálva szája szegletén ? 
És legfőként a dundi-kardalosnők 
ma is babérról álmodnak babon ?. . . 
. . . Sürgős kérdések. Szépen kérem arra : 
feleljen a Szerk. üzenet rovatba ! 

„Rowland, 
India. Palotát 
elrekviráljuk, 
beköltözkö-
dés csakis la-
kásigazol-
vánnyal, 
lakáshivatal" 

Ramigani, 
a bölcs joghi 
látta, hogy a 

fejedelem bű-
nös és megát-
kozta a rád-
zsát. 

És Ayan 
rádzsa, az 
egykori esna-
puri királytig-
ris összes hol-
mijával a La-
káshivatal elé 
költözött. 



48 S Z Í N H Á Z I É L E T 

A margitszigeti Jaguár 
(Margitszigeti regényes pályázatunk má-

sodik folytatására 114 pályamunka érkezeti 
•be. Ä biráló-bizottság az 1000 koronás dijat 
Litván Pál müvének itélte oda. Ä pályá-
zat tovább tolyik. ) 

Második fejezet : 
Stettner é s Vimocenty 

— A margitszigeti jaguár... — rebegte 
Manci ijedten. 

— Parancsol? — kérdezte Mezei: 
— Semmi, semmi, — Felelt gyorsan 

Manci és remegett kezében a kés, amivel 
telvágta a tatái is dobostortát. — Hivassa 
ide gyorsan Stettner urat. 

Mezei telugrott és néhány pillanat muiva 
a leghíresebb margitszigeti vendéglős is 
megérkezett. 

— Hagyjon magunkra kérem, — mondta 
Mezeinek Manci. — Csak egy pár pil-
lanatra. 

Mezei bizalmatlanul hátratekingetve ott-
hagyta őket és Manci rémülten mutatta meg 
Stettner urnák a dobostortában talált cé-
duUát. 

— Ha szakítani mer Mezeivel, halál 
tia — olvasta hebegve Stettner ur. — 
Mi ez? 

— Igazán nem tudom. 
— Hogy került ez a papiros a dobos-

tortába? 
— /ízt bizonyosan megállapíthatom, hogy 

olyan nem csempészhette beje, aki a ven-
déglőhöz tartozik. Azonnal megfogjuk kez-
deni a vizsgálatot. 

Néhány perc alatt előteremtették a ven-
déglő egész személyzetét. Manci nagyon 

F Ö V Â R Ô S Î " NÄG Y f f i Ó Z G ú " " 
• • • • • • • VII., RÁKÓCZI-UT 70. • • • • • • • 
l M á r c i u s 2 7 - t ő l " 

: B e s z é l j e n o p a p á v a l ! ; 
• Vidám filmoperett 2 színpadi és 2 filmrészben. • 
• Irta : TÁBORI EMIL. Zenéjét szerzetté : Z. KUN • 
• ANDOR. Rendezte: galántai BALOGH BÉLA. • 
• A táncokat betanította O ALLAI NÁNDOR • 
• S Z E M E L Y E K A S Z Í N P A D O N : • 
» Dr. Mező Lipót, elmegyógyász . Budai Sándor • 
• Kató, leánya Tábori Sári • 
• Galambos Tilda Essay Annie • 
• Fecske Frigyes Gönczy László • 
• Emmy, felesége Simon Sári • 
• Kaczor Bandi, lókereskedó . . Tábori Emil • 
• A filmen fellépnek még : • 
• KMOCHNÉ, S1MAI EDE, KARDOS JÓZSEF, « 
• PHILIPP ZSIGA, ARMAND de TYROL, • 
• CSEH IVÁN. • 
• Kozák-tánc Spanyol-tánc Shimmy-tánc Lizsé-tánc • 

csodálkozott, hogy milyen óriási személyzet, 
milyen pontos parancsteljesités folyik Stett-
ner urnái. A vizsgálatot a legnagyobb csönd-
ben, minden feltűnés nélkül hajtották végre 
és az eredmény a következő volt, amelyet 
rögtön tel is jegyeztek: 

»Ä felszolgáló pincér, mialatt a tálaló-
helyről az étterembe jött, egy pillanatra 
letette a dobostortát.« 

SteUner ur ugylátszik nemcsak kitűnő 
vendéglős, hanem nagy detektiv-lángelme is. 

— Világos — jelentette ki — hogy 
csakis azalatt kerülhetett a cédula a tor-
tába, amíg a pincér felügyelet nélkül 
hagyta. 

A dolgot gyorsan elsimították és azon^ 
na 1 telefonállak Winnoczentynek, a hires 
magándetektívnek. A magándetektív válasza 
a következő volt : 

— flutón jövök. Várjanak. 
(Folyt. köv. ) 

Az „Offenbach" 
karrlérje 

A Király Színház mult évi slágeroperettje 
az „Offenbach" megkezdte európai karrierjét. 
Faragó Jenő és Nádor Mihály nagysikerű 
operettjének első külföldi bemutatója április 
elsején lesz Bécsben. Bécsben a címszerepet 
felváltva fogják játszani Tressler és Asian. 
Az elsőnek esjenként 70.000, a másodiknak 
100.000 osztrák korona a fellépti dija. A csá-
szárnőt Ida Ruschka, Hortensiát Trau Bartok 
Olga alakítja. Pedro szerepét, melyet Buda-
pesten Ihász Aladár játszott, nagyobbították 
és Josef König játssza. 

Két héttel a bécsi premier után Berlinben 
fogják bemutatni, ahová meghívták a szerzőt. 
Faragó Jenőt, a darab rendezésére. Meghívást 
kapott Tihanyi Vilmos, a Király Színház fő-
rendezője is, akinek napi ezer márka tiszte-
letdijat és teljes ellátást ajánlottak fel. 

Ősszel lesz az „Offenbach" párisi bemuta-
tója és a jövő szezonban Newyorkban kerül 
szinre. 

C A R M E N M O Z G Ó ' " - f f i . 
Március 25-ig 

H A ' R A » F I (Fenevadak között) 
Március 26-án 

T o s c a n a h e r c e g n ő j e 
Március 27-től 29-ig 

H A M U P I P Ő K E 

I 
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Divalklálllíás 1922 
Megnyílt a tavaszi divatkiállitás. Szerdán 

nyílt meg színes pompába öltöztetve a 
Vigadó díszes termeit. A vezetőség: ittebei 
Kiss Ernő nyug. huszárszázados, Paál Jób 
igazgató és Singer Róbert hírlapíró való-
ban mindent megtettek, hogy művészi 
vállalkozásuknak méltó keretet adjanak. Igy 
Lett a divatkiállitás elsőrangú látványos-
ságává a tavaszi Pestnek, ami természe-
tesen elsősorban a résztvevők érdeme is. 
Itt soroljuk tel azokat a cégeket, szalonokat, 
amelyek legtöbbet könyvelhetnek el a ki-
állítás sikeréből. 

A divatrészben mindenekelőtt nagy fel-
tűnést keltett a 

L'Art et la Mode 
modellszlalon (Kálmán-u. 24. I., 4. teie-
ton: 146—08) által kiájlirott gazdag és 
ízléses kalapkollekció. Ä fővárosnak ez az 
előkelő kalapszalonja a pesti uritársaság 
egyik közismert tagjának, Szentgyörgyiné 
őméltóságának vezetése alatt áll. A vezető 
kéz előkelősége és ízlése adja meg a 
L'Ärt et la Mode kiállításának tónusát is. 
R Kivitel' disztingvált finomsága és az 
anyagok pazar gazdagsága ejti bámulatblai 
itt első látásra a nézőt. Ä (kiállítás után 
nem lehet csodálkozni azon, hogy a szalon-
nak nemcsak a publikum körében, de a 
színészvilágban is sok vásárlója van. 

Akli a divatkiállitáson cipőket akar látni, 
cipőket, melyek szépek, divatosak, amellett, 
hogy a legjobb anyagból készültek, 

Szilvássy J. Sándornak 
az általánosan ismert szinházi és divat-
cipésznek (Király-utca 42.) kiállítása előtt 
611 meg. Ha a sok színes és drága divat-
cikkektől roskadozó asztal között csak Szil-
vássy J. Sándor képviselné egyedül a cipő-
szakmát, a publikum akkor is megelége-
detten távozhatna a Vigadóból. Ä tavaszi 
és nyári luxuscipők ugyanis olyan boszor-
kányos összeállításban vonulnak fel Szil-
vássy kiállításában, hogy általa tökéletes 
illúziót nyerünk nemcsak cipődivatról — 
de egy érdekes, hogy ugy mondjuk, »cipő-
alkotó« egyéniségről is. Ä Szi,lvássy-cipő-» 
kön tudniillik nemcsak az anyag finom-
sága és a disztingváltan mesteri kidolgo-
zás feltűnő, hanem az a divatosság is, 
«amelyet készítőjük saját ízlésére formál át. 
Ezért van azi, hogy ez a kitűnő cég külö-
nösen a hölgyvliág legkedveltebb formáit 
kreálja Pesten. Még emlékezetes Szilvássy-
Inák az a cipősikere, amelyet a »Jus-hí«-ban 
aratott Magyar Erzsinek magasszáru fehér 
glace cipőjével, amelyet felül négy pánt 
díszített, s amely aztán utcai divattá lett. 
Ilyen színpadi cipősikere számtalan volt 
már Szilvássy nák, a színházi cipőkészités-

nek egyik legtehetségesebb müvelője ő. Kü-
lönben Magyar Erzsin kívül Pest legelső 
színészei és szineiäznöi dolgoztatnak nála. 
Petráss Sári, Pálmay Ilka, Kerényi Gabi, 
Honthy Hanna, Oaletta Ferenc, Adler Ade-
lina, Pásztor Ferike és a kedves Fogoly 
Margit állandó vevői a SziYwissy-szalonnak, 
mely a divatkiállitáson is méltót produkált 
és hü maradt önmagához. 

Ugyancsak színes és dus kiállítással vonja 
magóra a figyelmet a 

Lukács Sándor és Társa 
csipke, selyem, himzés, gomb, paszomány* 
cég (Bécsi-utca 7.) A csipkéknek, selyem-
különlegességeknek, ruhadiszitéseknek olyan 
pompás választéka tárul itt a szemlélő eiéj, 
ami valóban párját ritkítja. A békebeli 
bőség gazdagsága ragyog fel Lukács Sán-
dorék, kelilokciójában, amely a kiállítás 
legkedvesebb és legmaradandóbb emlékei 
'közé tartozik. Az előkelő belvárosi cég 
küllőmben az arisztokrácia és a szinészvilág 
kitűnőségeit számithatja vevői sorába. 

Külön szenzációja a kiállításnak a 
Floris 

bonbongyár ragyogóan saines és artisztiku/s 
kollekciója. A »F.loris«-bonbonokat nem 
kell bemutatni. Legelső márka a »Floris« 
nemcsak Pesten, de külföldön is, ahol a 
magyar luxuscsokoládégyártásnak ez a .lag-

NEUMANN I. 
Tagall kalap-modellje 
(IV., Váczi-utca 23.) Angelo lelv 
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kitűnőbb productuma boszorkányos karriert 
csinált. Most a kiállítással kapcsolatban 
csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 
»Floris«-bonbonoknak nemcsak az ize pom-
pás, hanem csomagolása is olyan pazar, 
hogy messze maga mögött hagyja a kül-
föld legdíszesebb kiállítású bonbonjait. Kü-
lönlegességeinek dobozai valósággal ipar-
művészeti remekek. Ezért hat a »Floris«-
Wátlitós ojy feltűnően, ezért volt a meg-
nyitás előkelőségei ellőtt oly különleges és 
őszinte sikere. 

Bencze cipőszalonja 
kiállításánál a néző szinte elfelejti, hogy 
Pesten van és Páris legelegánsabb cipcjsza-
lonjában képzeli magát. Bencze cipőkreációi 
ugyanis oly tökéletes műremekek, hogy az 
feszes szokott dpőuj doniságokat ugy kiállí-
tásukkal, mint Ízléses formájukkal meslsze 
fölülmúlják:. 

Kérésünkre Bencze mester elmondott 
egyet-rrtást a kiállított cipőkről. 

A tavaszi divat újdonsága a nagy csat-
tal és nagy hímzett nyelvvel biró cúgos 
cipők, továbbá az azsurozott oldalcugos és 
dekolleté szaloncipők. Ezeknek a cipők-
nek legnagyobb előnyük, hogy nem kell 
Se fűzni, se gombolni és mégis megvan a 
tartásuk. Előnyük továbbá, hogy ugy es-
télyi toi lettekhez, mint délutáni ruhákhoz 
is használhatók. 

Dominál a fehér szin, igy például lát-
tunk egy csodaszép fehér antilop cipőt fe-
ketével, valamint színes hímzéssel dipzitve, 
továbbá ugyancsak egy fehér antilopot 
gyöngy himzéssel. 

Teljesen elragadtatva távoztunk a Bencze 
•kiállításától, azzal az impresszióval, hogy 
láttuk a legtökéletesebbet, amit cipőben 
produkálni lehet. Ezek azok a cipők, ame-
lyekben a női láb nem is lehet más, csak 
szép és legszebb,. s megvagyunk győződve 
arról, hogy egyetlen olvasónőnk se fogja 
elmulasztani megnézni a legszebb cipők ki-
állítását. 

Gerő Márkus 
kiállítása is kétségtelenül egyike a divai-
kiállitás legnagyobb szenzációinak. Csak 
Parisban lehet ehhez fogható szépet és 
különlegest ,látni. Amit Cierö mester az 
általa kreá't és tökéletesített fűző és még-
sem fűzőben alkotott, azt a szépen fejlett 
magyar müiparban is csak a kiválasztottak 
tudják produkálni. A kiállított müvek között 
is feltűnt egy menyasszony részére készített 
igen kedves és ötletes fűző, amely fehér 
brokátból készült és mirtuságga1 van fel-
'diszitve. Van ott továbbá egy rózsaszínű 
brokátfüző kék és rózsaszínű rózsákkal és 
arany levelekke' diszitve. Egy kiváló és 
rendkívül higiénikus találmánya Gerő mes-
ternek az állapotfüző (Umstandsmieder), 
amely amellett, hogy teljesen ártalmatlan, 
mégis nagyon jó alakot csinál. Kiállított 
továbbá egy rendkívül praktikus harisnya-
tartó övet is. Megállapíthatjuk nyugodt 
lélekkel, hogy Gerő mester fűző és mégsem 
fiizöje rövidesen világcikk lesz, mert ujab-
ban ismét kapott küllőidről egy román 
államférfi nejétől rendelést, aki a Színházi 
Életben olvasott a fiizö és mégsem fiiqö 
kiválóságáról. Gerő mester egyébként ismét 
kénytelen volt egy hétre beszüntetni a 
postai rendelések eszközlését, mert a leg-
megfeszitettebb munka mellett sem képes 
a rendelések tömegét lebonyolítani. Üzlete 
a Király Szinház mellett, Király-utca 69. 
szám alatt van. 

Végül, de nem utolsó sorban keli meg-
emlékezni a kiállítás egy amerikai ízű att-
rakció) airól. A 

Gladys 
cipőkrém két embere ez az attrakció, akik 
ingyen tisztítják ki a kiállítás látogatóinak 
cipőit. A nem mindennapi látványosság 
beigazolja, hogy a Gladys a legjobb cipő-
krém. őneki köszönhető, hogy a Vigadó 
bői, most tíz napig csupa »ragyogó« lábu 
ember jön ki. 

Tavasz i c ipőujdonság 

Újszerű sétacipő, anti lopból vagy lakkból készítve. 
Színésznők kedvenc modellje. 

KÁLMÁN TESTVÉREK kreációja 
Fővám-tér 5. Telefon 184—gí 

Pár is l e g ú j a b b m o d e l l j e i 
t o i l e t t e k 

p a l e t ó k 
tm* j m 9 k a l a p o k 

J f o l x e j r divat. 
házában 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 9. sz. 

A „Carnevál" toalett-titkaiból : 
H E T T Y E Y A R A N K A szenzációs ruhái DURMITS ANNA, Hunyadi-tér 1. II. em. 15. szalonjában készültek. — 

Harisnyái HORTI ERZSÉBETTŐL, Király-utca 69., valók. 

Az Apolló-Szinpad toalett-titkaiból : 
H A R A S Z T H Y MICI feltűnést keltő toilettje a „Kinematolocotempográf"-ban DURMITS ANNA szalonjából való, 

Hunyadi-tér 1., II. 15. — Harisnyáját HORTI ERZSIKE, Király-utca 69., szállította. 
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Solymoslnâl t avasz van 
Solymosival a Kossuth Lajos-utcában 

találkoztunk. Ép akkor jött le mükereskedé-
séből, a Solymosi-féle Kossuth Lajos-utcai 
szalionbol, a nap ragyogott a déli utcáin 
és Soliymosi mester felö'tő nélkül, kis>-
kabátban élvezte a márciusi napsütésben 
sétáló elegáns h ő s e k e t . Bajusza magya-
rosan kipödörve, jókedvűen, hangosan pa-
rolázva köszöngetett jobbra-balra. 

— Na, mit szól ehhez a tavaszhoz? 
Uli?!... 

Ugy mondta ezt, mintha kizárólag az 
ö érdeme lenne, hogy tavasz van, ő lenne 
öz az első, felöl tőnél kûii fecske, aki meg-
csinálta a tavaszt. Előttünk két ragyogó-
üzemű, finom bokáju, selyemharisnyás hölgy 
haladt, Solymosi mester egy pillanatig se« 
szűnt meg a lábukat csodáim. 

— Uram, nincs szebb, mint mikor a 
tavaszi szellő meglibbenn a szoknyákat, 
az ember gyönyöiködhetik a nők lábaiban, 
istenem, nincs szebb, mint egy szép női 
láb tavasszal! Finom, keskeny bokák, aztán 
felfelé egyre szélesedő izmos lábszárak, 
istenem, milyen szép az élet tavasszal!... 

— Hány éves, Solymosi bácsi? — kér-
deztük kaján irigységgel. 

— ötvennégy multam, lelkendezett Soly-
mosi bácsi, de az nem baj! A női testért, 
a szép női formákért jobban lelkesülök 
•ma, mint húszéves koromban. Mert most 
(már, kérem, művészi szemmel; nézem a 
nőket is és igy még sokkal több szépséget 
fedezek fel benne. 

Gyanakvólag néztünk Solymosi Márton 
mesterre, aki elértette pillantásunkat. 

— Nem hiszi? — Kérem jöjjön fel hoz-
aám a szalonba. Épp itt vagyunk a ház 
előtt. Tessék csak előre menni a második 
emeletre. Mindjárt meg fogja látni, hogy 
nem hazudtam. 

Felmentünk a Solymosi-képszalonba, mely 
zsúfolva van magyar művészek képeivel. 

A falakon nem volt egy arasznyi szabad 
•hely sem, a parkettától a menyezetig min-
den helyet elbontottak a szebbnél' szebb 
képek. Es valamennyi. kép női aktokat 
ábrázott. Volt ott minden valamire való ma-
gyar művésznek képe, szebbnél szebb női 
testek valóságas paradicsoma. Szinte sok 
fis a (jóból, az ember beleszédül a ragyogóan 
vakitó női aktok szemléletébe és kénytelen 
volt megadnia magát Solymosi bácsinak. 

— Ez itt egy Glatter, magyarázta Soly-
mosi bácsi, ez itt Mihatovíts, ez Dudits 
Andor, ez Ka-kán Géza, ez a három gyönyörű 
darab Gaál Ferenctől van, ez a kettő Tornái, 
ez egy Czencz János, ez itten Belényi 
Viktor, emez Pentelei-Molnár és egymás-
után vagy még száz kitűnő nevet sorólt 
fel, amelyeket bizony elfelejtettünk, hisz 
egészen elkábult az ember a sok meztelen 
szépség szemléletében. Solymosi mester 
pedig oly szerettei nézte a képeit a falon, 

nrlnt ahogy a százados nézi ragyogó díszbe 
öltözött katonáit, amikor glédában állnak 
előtte felsorakozva. Nézte, nézte, aztán fel-
sóhajtott: 

— Sajnos, nem maradnak itt. Mióta 
megnyilt az aktkiállitásom, nagyon sokat 
Vittek már el és még többet fognak elvinni. 
Alig fog maradni belőlük, pedig sajnálom 
ugy odaadni. Nagyon szeretem ezeket a 
képeket. De mit csináljak? Élni muszáj 
és én műkereskedő vagyok. Ebből élek. 

Egészen elérzékenyedett, úgyhogy jónak 
láttam más térre vinni át a beszélgetést. 
lÉpp március 15-ike vollt és nagy napja 
Soljymosinak, a régi, hires 48-as hazafinak. 

-— Emlékszik még, Solymosi bácsi a 
régi márciusi ünnepekre? 

— Hogy emlékszem-e?! I'— kiáltott fel 
Solymosi tűzzel. Hát kérem kijelentem, hogy 
most fog csak következni az igazi március! 
Kegyed tudja, hogy mindig függetlenségi 
Voltam', most is az vagyok és ez a mostani 
tavasz, meg fogja látni, diadalra fogja vinni 
Kossuth Lajos eszméit! 

Solymosi bácsi egészen fellelkesült. El-
Imondta, hogy a politikában is tavasz van, 
nemcsak az utcán és az ő műtermének a 
falain, hanem' a közéletben is, amely szám-
talanszor látta őt küzdeni a 18-as eszmé-
kért. 

— Csak egy dolog van, amit még a 
politikánál is jobban szeretek: a művészet. 
Nincs szebb dolog a művészetnél, egészen 
elvon engem a politikától is. Pedig nagy 
kári... 

Az ablakon ott játszott a tavaszi nap-
sugár, az aranyozott rámákon, a képek 
üvegjén megvillant a tavasz ragyogása, 
csupa szin, csupa élet volt a sok fiatal nő 
testétől szinte illatos terem. 

— Ez az én virágos kertem. Látja? 
Ez az igazi tavasz. Tavasz van a politiká-
ban, megint jönni fog a negyvennyolc, 
tavasz van az utcán, szállmakapban járnak a 
Iszép asszonyok, gyönyörű kis lábakon uj 
sárga cipő, tavasz van, ha az ember a 
libbenő szoknyácskákat, a selyemharisnyá-
kat és a bokákat nézi, tavasz van, ha a 
ikék égre n^zek, -*- de legigazibb tavasz 
jitt \km énnáítam, az én képszalónomban. 
, — Ez itt az igazi tavasz, — mutatott 
'széles gesztussal a falakra, a sok üde női 
testre — és csillogott a szeme, ragyogott 
az arca. 

— Solymosi bácsi, — fele.ltük, — nem-
csak ott a falon van tavasz, hanem ott bent, 
a maga kabátja alatt is. Magánál mindig 
tavasz van, ötvennégyesztendős tavasz, 
adjon az úristen legalább mégegyszer any-
nyit! 

Eljöttünk, elhagytuk Solymosi mester ta-
vaszi virágos kertjét, de bizony isten, ha 
ímegint a Kossuth Lajos-utcán járunk, fel-
szaladtunk hozzá. Tetszik nekünk a tavasz 
Solymosinál !... 



Vár, vár, vár rám a színpad . . . 
Szövegét irta : KULINYI ERNŐ Zenéjét szerzette : NÁDOR MIHÁLY 

A „Babavásár"-ban énekli : PÉCHY ERZSI 
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Valse espressivo 
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Lassan a vége tele közeledik a távirat-
pályázat és a lelkes távirdászok, mintha 
cSak ezt éreznék, utolsó »sprinttel« töme-
gesen küldik a darabtartalmakat. Ismétel-
jük, hogy az anyag nagysága miatt csak 
a jókat közöljük le. Több helyről hallottuk, 
hogy ilyen nehéz pályázat még nem volt a 
Színházi Életben. Elismerjük, hogy csak-
ugyan nehéz a darab meséjét ugy meg-
táviratozni, hogy a mesében a tartalom 
is bennfoglaltassak. Itt látszik meg, ki a 
legjobb pályázó! Rajta! Még mindig van 
lehetőség à nyerésre. 

Színház 
Feladó : Constanza Sapin 73 szó 

Előjáték a Lear királyhoz: Fé r j felesé-
gét inflagranti csipi színésszel, ki színházba 
menekülve Lear király köntösével Shakes-
peare szavaival legyőzi férjet, az feleségével 
Karöltve távozik. 

Marshall: Színészi halálosan szereli Edithet, 
rávenné szökésre, fér j dsókalatti csend-
ből mindent kitalál, fegyvermutogatás ürü-
gyével rálő színészre, találja. Színész látva, 
hogy asszony őt szeretve mégis férjet pár-
tolja, sebét tagadva gúnykacajjal távozik. 

Ibolya: Színigazgató dühösen kihajigálja 
kardalosnőket, mert kelletik magukat. Sze-
repcsere zeneszerzővel, jön együgyű libusta, 
kedvességével megnyeri igazgatót. 

Gésák 
Feladó : Keppich István, Budapest 6 szó 

Algésa igazitól szoba'ány segítségével 
visszahódítja vőlegényét. 

Árnyhalász 
Feladó: Mihalovits Ferenc, Esztergom 17 szó 

Nelly e1 hagyta Jeant. Ez megháborodott. 
Nelly meggyógyítja. Bátyija közbe'épisére, 
aki Nellyt akarja, Jean ujbó' megháborodik, 
végre meghal. 

Hotel Imperial 
Feladó : Dr. Kertész Dezsőné 11 szó 

Szobalány megmenti pincér álruhás, utó-
lag hálás, orosz kémet ö'ő, magyar fő-
hadnagyot. 

Holt szemek 
Feladó : Epstein ]., Ujbög 18 szó 

Vak házaspár, nő szép, fér j csuf. Fe-
leség, nrfkor visszakapja látását mást hjsz 
férjének, megtudja valót, saját akaratából 
megvakul. 

Közönyt közönnyel 
Feladó : Freund Endre 10 szó 

Carlos dölyfös Dianát megakarja hódi tani. 
Közönyt közönnyel viszonoz. Carlos győz. 

Csókon szerzett vőlegény 
Feladó : Kiss István, Pécs 8 szó 

Vőlegény fogadásnyeréssel beleegyezést 
kap, színésznő megszerelése miatt nagy-
bátyjától. 

Kinematolocotempograf 
Feladó : Litván Pál, Budapest 15 szó 

2022. Találmány. Vissza az egész. 1922-
ből Rózsahegyi, Borosa, Békeffy. Irredenta. 
Toscapaiódia. Miniszter elvesen saját ál-
dédannyát. 

Karnevál 
Feladó : Szántó Margit, Újlak 7 szó 

Karnevál. Hetyepetye. Féltékenység. 
Négytelvonás. Revolver,'övés. Megbocsátás. 
Karnevál. 

Aranyborjú 
Feladó : Hartmann Imre, Budapest 10 szó 

Örökség. Egyszer ez, egyszer az, végtv 
az. Megbocsátás. Szerelem. Függöny. 

Babavásár 
Feladó : Szőmörkényi Bözsi, Budapest 11 szó 

Színház. Átöltözés. Kislány, asszony? Kis-
lány, asszony. Régi férj, régi házasság tel-
ujitva. Finálé. 

Szerelem vására 
Feladó : T. J.-né, Simontornya 10 szó 

Férj, féleség hűségét elcsábitatássa,' ki-
próbálja. Sikerült. Asszony csábítóját le-
leplezéséért lelövi. 

L Á S Z L Ó ES F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST« IV. KER,. KORONA HER CE 3-U* CA 1 4 1 6 
(A FŐPOSTAVAL SZEMBEN) TELEFONSZÁM 165 .97 . 
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Főpróba 
Irta : GUY DE MAUPASSANT. - Fordította : KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

* Személyek : 
Destournelles, 55 éves 
Destournellesné, 25 éves 
Lapierre René, 25 éves 

Szalon. Hátul és jobbra ajtók. Des-
tournetlesné Wacteau-szeni pásztorlány -
nak öltözve a tükör előtt igazgatja haját. 
Destoernelles felöltőben távozni készül, be-
iép a jobb ajtón és mikor észreveszi xe-

leségét, ámulva megállapodik. 
ELSŐ JELENET. 

Férj: 
Éj, mit csinálsz e maskarában irt? 
Ahá', te föllépsz, játszol valamit. 

Feleség: 
Igen. 

Férj: 
De a ruhád csinos. Valóban. 
Bájos vagy ebbe az izébe. 

Feleség: 
Jó van. 
Nem szégyeled, bókolsz...? Egy te-

lesé gnök. 
Férj: 

A válaszod egy kissé durva, kérlek. 
Az igazat mondtam. Ez kötelesség. 
Mint férfi és férj. 

Féleség: 
'Köszönöm. 

Férj: 
No tessék. 
Milyen szerep, mit rád kirónak, 
Mondd édesem, vagy fölcsaptál irónak? 
Eddig nem; is tudtajm, hogíy a művészet 
Így megbűvölt, egészen megigézett. 
Mi megy ? 
Feleség: 

Egy játék. 
' Férj: 

Vig patália. 
S téged segédül hiv ma Thália. 
Még valamit, ha kérdenem szabad, 
Mondd meg nekem, miről szól a darab? 
Feleség: 

Egy bájos pásztorköltemény, 
i Férj: 

Na végüL 
Zenével adják ezt, vagy zene nélkül? 

Feleség: 
Anélkül. 

Fért: 
Kár. 

Feleség: 
Miért? Ez érdekel. 

Férj: 
Mert az ilyen darabhoz zene kell. 
Így pásztoribb. Ugy szép, ha a buja 
Pázsit iüvén fölsir a furulya 
S a pásztor ajakán a szilfa ringó 
Arnyán epedve méláz a tilinkó. 
Hisz az idillekhez dukál a nóta: 
Ez igy szokásos Vergiljius óta. 
Feleség (gúnyosan ) : 
Nini, hogyan sziporkázik a férjem. 
Sohase hittem, hogy ezt is megérjem. 
Lépj fel te is, ez bölcsebb volna ennél. 
Mint Pompadourné férje... furcsa lennél. 
Férj (kissé megütődve ) : 
Igen. Az ily szerepkörhöz temérdek 
Uj ötlet kel1 s ilyesmihez nem értek, 
Feleség: 

Miért gyűlölöd e játékot? 

Kedves vevőinket értesítjük, 
hogy külföldi bevásárlási 
utunkról visszaérkeztünk 

Gyermekruházati 
újdonságaink 
üzletünkben megtekinthetők. 

Kirakatainkban ezen 
újdonságokat nem tesszük 
közszemlére. 

TJT Tisztelettel 

i\atsinka Kornél utódai 
leányka-, fin-, bakfisruha- és 
kalapkülönlegességek üzlefe 

Budapest, Párisi-u. 1. (Váci-utca sarok) 

SELYEM i SZALAG FŐÜZLET : - RiJüOTJlüEStloj 

SZÖVET iMOSÓÁRÚ FIÓKÜZLETEK: IY„CAIVIN-TÉR| 

CSIPKE HSVATUJDOHM VlUMÎf2HÎT32.IIJÔ-UÏÏA52.j 
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F é f f : 
Néhányszor 
Láttam, hogy illeg e sok talmi pásztor 
Ne kontárkodjunk más dolgába mi, 
Ez a színészé, hagyjuk játszani. 
Az ember itt cseveg és mosolyog 
Hiába várod, hogy a mosolyod 
S természetes szavad tapssal köszöntsék, 
Mikor előtted ott ül a közönség. 
Féleség (idegesen ) : 

Ezt hajtod egyre. 
Féri (íontoskodón): 
Ami itt igaz, 
Ott tán hamis, utolsó szóig az. 
S mi itt hamis, a színpadon igéző. 
Talán hazug életben a színésznő, 
Elismerem, de ha helyébe állasz, 
A mosolyod tintor és gúny a válasz. 
Féleség (szárazon ) : 
Most már azonban épp elég a leckéd. 
iNos vége? 
Férj: 

Nincs. Egy kis mondóka lesz még. — 
Hát e szalon-báj, e sok nyafka álom, 
Az idegemre megy, nagyon utálom. 
Igen, igen. Äz ember összeretten, 
Hogy egy ficsúr, kinyaltan és meredten, 
Csücsöri szájjal, halkan émelyeg. 
Ugy festenék a színen némelyek, 
Mint szamár, ki operát tanul. 
Kalmár ez itt, de este trubadur, 
Számolja mennyi a posztó, a kelme, 
S azt nyögdösi, milyen nagy a szerelme. 
'Elégedetten zárja be a boltot, 
Pásztorbotot vesz és itt újra boldog, 
Másnap fajankó, ámde este szája, 
Hülye mosollyal, félszeg-bamba szájjal! 
Ha még valami kedves darabot 
Választanál, de ily elmaradott 
És hig idillt...! Nincs benne semmi, sajna. 
A szin himes mező, háttér a Szajna. 
Ez a szalon tehát az lüde rét, 
Mit finoman jelez a búkét. 
Jobbról a pásztorlánynak öltözött 
Hölgy tép egy ágat, sóhajok között, 
S figyel a kis márkira, aki kába 
Zavarral illeg a rózsaszín ruhána, 
Meghajlik s a hölgyének azután 
Átadja botját, végtelen bután. 
1— Három zsámoly a bárány. — Ég 

kegyelmez, 
Minden hamis itt, díszlet, ember, jelmez. 
Nem?... A vén kecske pöffeszkedve hozzád 
Hajolhat és megcsókolhatja orcád. 
Szinl,elt kegyedtől hirtelen hatalmi 
Tébolyra gyul, csókod hiába talmi. 
Aztán a pásztorórán édelegve, 
A tisztességes nő kokott szerepbe... 

(Tétováz, keresi mit mondjon.) 
No hallod, mit szól ehhez a személyzet? 

Feleség (nagyon sértődötten): 
Ej, ez nem is jutott eszedbe, nézized! 
S mert hitvesed kivánok lenni, hü nö 
Nem akarom, hogy megszóljon kitünó 
Inasod és Rozika, a cseléd se, 
Nem játszom. 

Férj (vállat von): 
Ugy. De nem haragszol érte? 

Feleség (remegő, 'kétségbeeseti: hangon): 
Hogy éldelegnek. Jaj, micsoda szólam, 
Eddig nem mondott rosszat senki rólam. 
Képzeld csak: a kapus, megtudja, hogy 
Egy ifjú a lábamhoz odarogy. 
S parókásan szerelmet vall ma nékem, 
Holnap csak ezt beszélik a vidéken 
!És a levélhordó a sok levéllel, 
Vinné a szóbeszédet szerte-széjjel. 
Padlásszobákba, pincékbe, tovább, 
Az utcaseprők és halaskofák 
Terjesztenék a pletykát szüntelen, 
S egész beszennyeznék becsületem. 

Férj (zavartan, alázatosan): 

F o l h i l l r i c a vidéki o lvasókhoz : Cégünke t a vidéken 
r c l I I I V U d is olyan kedvel t té és ismert té aka r juk tenni 
mint a fővárosban . Hogy ez s ikerül jön , mig olcsón be-
szerzet t ké sz l e tünk tar t , a következő 7 szükséglet i 
cikket t a r ta lmazó ReJtldmcsomagot kü ld jük szét. 

1 ü v e j kölnivíz 1 drb p ipe reszappan 
1 üveg pa r füm illusio 1 t u b u s fogkrém 
1 doboz púder 1 üveg szá jv iz 
. d r b fogkefe j j S S Z e j ß l l 3 7 5 k O N ^ l ! 

H e n d e l / e meg t 30% megtakar í tás t j e l e n t ! Meg-
rendelésnél a z összeg előre bekü ldendő ! 

Kivoviis és Koós 
B u d a p e s t , VI.. Teréx-lcörut 44. 

• 
ARISNYA 

• 
minden 

c i p ő -
sz inben 

LUKÁCS és PÁSZTOR 
Budapest, IV., Egyetem-utoa II. 
(Qróf Károlyi-palotával szemben) 

BALÁZS 
legújabb kalapmodellek 
és füzókülönlegességek 

Bpest, Váci-utca 8, félem. 9. 
Wien Karlsbad Marlenbad 

í / j V ^ / m Ac [ J n v m n o Legújabb párisi fűzők, melltartók, gummi és 
r x l l a l y UÖ VCLIIICO fíí-jnbócjitríb szövet csípőszorítók a legnagyobb 
Budapest, IV., Harisbazár 6 sz. 1 UéUKCO&llUn. választékban kaphatók 

Parf6m, púder , szappan, kozmetikai cikkek, nól- és férf i harisnyák 
HORVÁTH és HORVÁTH József-körut as 
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Ugyan, csak éppen kiszaladt a számon, 
Rossz tréta volt, bocsáss meg érte, bánom. 

Feleség (könnyel szemében, elfulladva): 
Hiszen tudom, hogy minket folyton ütnek, 
Miénk a sértés, a gyanú, az ütleg, 
Es azután engedni kell nekünk, 
Alázatosan: ez a végzetünk. 
Tudom, de a türelem végre fogytán... 
Urunk... a térj, még azt gondolja... 

hogy tán, 
Csendőr gyanánt üldözhet, lesni jön, 
Vádaskodik, kémlel... 

Férj (cirógatja ) : 
Csak semmi könny. 
Mostan kibékülsz vélem. Megbocsáss. 
Igaztalan volt a vádaskodás. 
Mindenre 'kész vagyok ezért picim. 
Egy csókot a kacsódra. Mily piciny. 
Két karcsatioi kapsz. Ne hagyj kinban 

égnem. 
Játszol? — No megbocsátasz ugye?... — 

Feleség (nagyon méltóságosan ) : 
iMég nem. 

Fér}: 
De... 

Feleség: 
Várj. 

MÁSODIK JELENET. 
Voltaik, Lapierre René, mint XV. Lajos. 

Inas (jelenti ) : 
jelentem Lapierre Renét. 

René (belép): 
íMint tizenötödik Lajos. 

Férf: 
Fenét. 
Nohát megyek. (Köszönti Lapierret. ) 
Szép márki üdv. 

René: 
Uram, 

F é f f : 
De a ruhája pompás, csakugyan. 

(El, René megcsókolja a feleség kezét.) 
HARMADIK JELENET. 

Féleség, René. 
Feleség (idegesen, kelletlenül): 

Hát megtanulta-e, tisztelt szereplő? 
René: 

Már ugy tudom kérem, mint egy kereplő. 
Féleség: 

Akkor tehát azonnal kezdjük itt. 
Magam vagyok. A márki telitünik, 
Nem lát, a színpad közepére leng. 
Pár pillanat, sétál, kicsit mereng, 
Majd észrevesz. Mehet? 

René: 
Mehet. 

(Feleség leül egy zsámolyra. René szín-
padias mozdulattal közeledik hozzá.) 

Feleség: 

No ebben 
Nincs semmi báj, Iqcsit közvetlenebben. 

René (megáll ) : 
Mozgásomat csak a ruha zavarja. 

(Kardja lábai közé keveredik.) 
Feleség (szárazon): 

A hüvelyéből kiesik a kardja. 
Balog, ügyetlen, kezdjük újra hát. 

(René ugyanugy illeg, mint imént, de 
még inkább mesterkéLten. ) 
Jaj, hagyja ezt a sok komédiát. 

Rene (megsértődve ) : 
Akkor szabad kérni azt a kegyet, 
Mutassa meg nekem ön, mit tegyek? 

Feleség (türelmetlenül ) : 
Képzelje, hogy ön egy valódi márki, 
Nem ünnepélyes. Ámde mint akárki, 
A többi, egyszerű ember, olyan. 
Kissé emelje kardját, finoman, 
Csipőre a kezét; akár az ,ólom. 
Nehéz a térde, persze, hogy leszólom. 
Peckes, merev, fura, mint egy divatkép. 
René: 
Ez a ruha, ha egy szabót hivatnék... 
Feleség : 
Akárcsak egy temetkezési ló. 
Bájjal. 

OYAL REDOUTE 
ERZSÉBET-KÖRŰT 33. 

Minden e t t e 8 órától záróráig szenzációt mfisoi, 
Parke t t án : és • legújabb táncok bemutatása. 
Cigányzene, |azz-Band. Kitűnő konyha i s italok. 

$ X T . 
M A R C . I T 
S Z I G E T 

vmm 
, U S P I T 

JARMÚtyCK 
T f i l ' M E W V 

P Q szájpadlás nélkül csakis első-

TELEFUN J. 51-69 

Kéretik 
a pontos cimre 

figyelni 

rangú kivitelben, a müfoi 
tökéletes rágása irásbelileg 

garantálva 
Hitelképes egyének részlet-

fizetési kedvezményben 

FAN TL ISTVÁN 
többszörösen kitüntetett áll. 
vizsg. fogász hírneves fogá-

szati rendelője 

VII . , Thököly- ut 4 . 

Dr. PROPPER ODON orvosi kozmetikai intézete 
Quarzfény kezelés I VlL- Rákóczi-ut 14. Tel. J. 129-85 \ spec szőrtelenités 

Szépséghibák eltávolítása. Orvosi kozmetika. Bőrgyógyászat. Elektrotherapia 
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Rene (újrakezdi): 
Remélem, most már végre jó? 
Féleség: 

Csinált. Ä térti mind csinált. A nö, 
O az igazi szinésznő, csak ő. 
Komédiásnej érti megcsinálni, 
Es mégse tud nevetni, ülni, állni, 
Mindjárt zavarba jő, egg semmiért, 
'De a mi mesterünk a vér, a vér 
S ezt megtanulni nem lehet soha. 
Semmit sem ér a szinésziskol-a. 
Ki idejár, lehet iinom, becses, 
Tehetség, ámde sohase kecses. 
Kétszer játszottam nagy sikerrel és 
Volt egy ruhám, csodálatos, mesés, 
Tapsolt a ház, tombolva esztelen 
És Lánczyné, ki szerepelt velem, 
Az irigységtől megpukkadt, szegény. 
Pár turcsa verset fújtam ott el én, 
S rengett a szinház a nagy vigalomtoan, 
Aztán másodszor már semmit sem mondtam. 
Szobalány voltam, ki az urtihoz 
R tálcán egy pohár vizet behoz. 
'Hozorru a tálicát s njnes rajjt a pohár, 
A színész rámtekint feszengve már, 
Lenn meg nevetnek, erre észrevettem, 
Hogy nincs pohár s mulatnak én telettem 
Oda se néki, én is nevetek 
És igy kacagtuk el a szerepet. 
Nagyon, nagyon muris volt. 

(René felé fordul, ki mereven nézi őt és 
haijgatja. ) 
Nos, barátom, 
Hát mit csinál oti egymagában? Várom. 

René: 
Én? Hallgatok. 

Feleség: 
Én hallgatom magát. 
Sietni kell. Gyorsan gyerünk. Nahát? 

René (hosszú habozás után ) : 
Csak az első szót tudnám. 

Féleség (dühöngve ) : 
Ideles ! 
Csodáljja, hogy az ember ideges? 

René: 
Majd folytatom, ha a végszót kiejti. 

Feleség: 
igen s a többit szintén elifeléjti. 

René (homlokát üti): 
Hát nem tudom. Tán súgja a fülembe. 

Feleség: 
A boldogitó titkot várja, nemde? (Sug neki. ) 
Láttalak te drága lány. 

René (Zavartan szaval): 
Láttalak te drága lány, 
A kies gyöp pamlagdn. 
,És a szivem hirtelen, 
Égni kezdett szertelen. 
Nem csalárd és röpke lángtól, 
Nagy tüz ez, lobogva lángol, 
(Véghetetlen szerelem. 

FÜZŐKÉSZITŐNŐK 
kellékeiket legolcsóbban i s legjobb kfr i te lbeo 

BAKSAV és BIRÓ-cégnél 
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Lefkovits Mór 
selyemáruházában, Belváros, Hajó-u. 12—14 

Függöny és ágyterítő különlegességek, kézi-
munkák a legmüvésziesebb kivitelben. Keltngye és mo-

S d m Ä i 4 Ä özv. Török Dezsöné 
Budapes t Népszínház-utca 19 

Klein Sári 
Budapest, V., Lipót-kőrui 17. ex. 

Készít legmodernebb toalett és neglizsétŰzőkéi 

R ó t f j n é Uadúcsy Margit 
angol és francia nőidivat terme Budapest, VIII., Né»-
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saját, mint hozott anyagból, legutolsó divat szer in t Át-

alakításokat előnyös árak mellett eszközöl. 
Színházi tagoknak kedvezmény 
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köpenyek, kosztümök 
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E H R E N F E S T I R M A 
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Vágyok érted drága Iáim, 
Ä kies gyöp pamlagán. 

Helyes? 
Féleség: 

»Helyes.« Ez nincs benn a szerepben. 
Bár az lehetne... ám igy érthetetlen. 

René: 
Kiért? 

Feleség: 
Mert ugy mondja, mint egy elfúló. 
Mesét daráló, csacska nebuló. 
Fás mozdulattal, pipeskedve, holtan. 
Nem volt szerelmes? 

René (ámuldozik): 
Ki? 

Feleség: 
On. 

René: ; 
Néha... voltam. 

Féleség: 
Halijuk tehát. 

René: 
Mit? 

Feleség: 
Hogy mint hóditott. 
Mert énelőttem ez merő titok. 

René: 
Nem akarok ezzel hencegni... 

Feleség: 
Haj, 
Ugy érzem, ön nem sok vizet zavart. 
De nyomban elválik, mily hóditó. 
Tegyük tel, itt egy nőcske, bóditó 
S ön udvaror neki. A... szelleme 
Régóta vonzza s szörnyen kellene. 
— Nohát tegyük fel, én vagyok e dáma 
Es ön bevallja néki,' hogy imádja. 
Ketten vagyunk. — Gyerünk. 
(Vár. René mellette áll előtte, zavart 

mozdulattal. ) 
Csak erre képes? 
Ezt megtehet hallgatni, nem veszélyes. 
Inkf bb cseréljünk. Most ön lesz a lány, 
RögtönzöK. Üljön hát le. — Szép babám. 
(Kiveszi kezéből a márki-kalapot, a 

saját tejébe teszi, féllérdre ereszkedik és 
évődő hangon): 

Boldogságom keresem 
Űzöm egyre s tovarebben 
Mondd csak nincsen a szivedben, 
En kegyetlen kegyesem? 
A nagy lázat kutatom, 
Hajtja lelkem és vigyázza. 
Mondd csak nincs a csókok láza 

SZÖLLŐSI és KÁLMÁN 
BUDAPEST. IV.. Hajó-utca 16. (Sütő-u. sarok) 

Kosziam« és ruhaszövetek, 
lyoni selymek nagy válasz» 
tékban. Feltűnő o l c s ó á rak ! 

M É S Z ANTAL 
^ m c ÍPŐKŰLÖNLEGESSÉGEI 
Kaphatók : VII., RÁKÓCZI-UT 64 

Telefon : József 134—56 

VI.. TERÉZ-KÖRUT 10 
Telefon 1 0 2 - 6 2 

itölmtt figyelmébe! 
Régi fűzőiét tel jesen modemre, legutolsó francia divat 
szerint átalakítja, ui fűzőket, melltartókat, tisztításokat 
elvállal K R a M M É R A D É L ffaöäzalonja , Budapest, 

Népszinház-utca 16. szám. 

Kitölt kntiútat 
Statt ráhat r. I W K J » ! » 

D I K I V i i a U I T vegleg eltávolít B A C H M A N C I 
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jutányos bérletben. B u d a p e s t , VI I . , A l m i » » v - u . ». 
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a legkényesebb igényeknek megfelelő 
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Művészi kivitel. — Igen szolid árak. 

M A D A R Â S Z N É , 
Budapest, IV. , Irányi-utca 21 .1 .4 . 

Budapest, W, Tertz-körút 34. 
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és kalapüzlet 

Különlegességek 
m értékszer in ti 
urikelengyék-

ben 
Telefon 108-78 
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A te kedves ajkadon? 
Mert én mégis rálelek 
S megcsókollak, ó negédes, 
Lelkedet a szádon s édes 
Melfleden a szivedet. 

(Nevetve Renére tekint, aztán fölkel. ) 
Itt megcsókolja. Mért áll mint a bábu? 
Mért nem szakad egy sóhaj se magábul? 
Kissé piruljon, süsse le szemét. 
(Más hangon. — Ridegen. ) 
Nem megy. Sehogyse. Köszönöm, elég. 
René (hirtelen): 
Hát rossz vagyok. De nem tudom, hiába. 
Szerelmet vallják ilyen maskarába, 
Melyen cikornyás télszeg pompa du!. 
Akkor, mikor igézett Pompadour, 
Parókát hordott tó és gondola1  

S hogy elsusogták e kis dolglokat. 
Az éle, a szó, karöltve ballagott. 
A lelkük is kis cilra szallagot 
Viselt selyemből s hajbókolva hódolt 
A térti 'könnyed és a nő bohó volt. 
Vigyázva csókolóztak s a hajuk 
Még össze sem zilálta sóhajuk. 
Es tinoman beszéltek, hogy süket 
Igék ne sértsék »érzeményüket«. 
De most a kényes öltözet avult 
,S a kényes szó, az is divatjamúlt. 
Már meg sem érthetjük, oly turcsa, ódon. 
Ma egyszerűn, vadul, másféle módon 
Vallunk szerelmet. 
Féleség: 
Ámde játszani 
Akarja s igy ennek kell látszani. 
Képzelje el, hogy élhetett korábban. 
Szeress ugy, ahogy az ő korában, 
A márki szive. 
René: 

Es az én szivem? 
Féleség: 

Az nem szeret. 
René: 

Szeret. 
Feleség: 

De nem. 
René: 

Igen. 
Feleség: 
Hát akkor mondja néki: »szeretem.« 
Akárcsak én most, bátran, kereken. 
René: 

De nem merem. 
Féleség: 
Jaj, jaj, micsoda férfi. 
S azt képzeli, hogy ebből majd megérti. 
René: 

Nem. 
Feleség: 

Mit akar hát? 
René: 

Isten tudja mit. 

Ni™meR Viszsolyi reklámkirakatát 

Nyugatival szemben. — Teréz-körut 62 se. 
Színésznőknek árengedmény! 
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G 
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VII., Rottenbiller-ntca 37/2. I. em. 9. Damjanich-u. sarok 
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Vörösmarty .gyors" vegytlsztitó 
VL,Andrássy-ut66. Vörösmarty-u. oldalon. Telefon 15Ô-E» 
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GUSTAV GEIJERSTAM 

A házasság komédiája 
Schützenberger Lajos fordítása 

Ibsennek ajánlja Geijerstam ezt a 
legdrágább könyvét. Élete főproblé-

máit süritve össze benne, férfi és nő, 
férfi és férfi, szülő és gyermek egymás-

hoz való viszonyának legbelsőkig mélyített 
finom analízisével mintha együtt akarná 

itt nyújtani, amit többi regényeiben 
szétszórtan adott. — — Kapható a 
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VII. ker., Erzsébet-körut 29. sz. 

Ára 7 7 k o r -

GUTTMANN BÉLA, BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-UTCA 6. 
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Feleség: 
A térti mindig kíván valamit. 

René: 
Csak egy mosolyt, egy szót, egy kis 

Ti ragot. 
Feleség: 

Nem sok. 
René: 

Csak ennyit. És remegve várok, 
Äz alkalomra. 

Feleség: 
O, az alkalom. 
Semmit sem ér ön nélkül, angyalom. 
René: 
Hisz táj, hogy nem beszélhetek neki, 
Ha'rám tekint, a lelkem égeti. 
De lélek. J § 
Feleség: * 
O a fé r f i ak . . . bohók. 
Hát tudja meg, nem sért soha a bók. 
Ha ön nő lenne s én térti, bizonnyal 
Nem tolná el csókjaim iszonnyal. 
René (megragadja felesége kezét, szen-

Tedélyesen megcsókolja. Feleség gyorsan 
Visszarántja, nagyon csodállkorzik s kicsit ha-
ragszik): 

Ezt már nem engedem meg. Érti? Nos, 
Beszéljen, ám érinteni tilos. 
Rene (térdre rogy): 
Igen, bolond voltam s féltem. Mitől?, 
Attól, hogy a szegény szivem kitör 
S a léha cukros vers helyett a vágyam 
Kiáltozom, vadul zokogva s lágyan. 
(A teleség eltávolodik tőle, René azon-

ban utána iramodik, ruháját teltogva. ) 
Hiszen imént már megengedte. Késő. 
(Nem látta-e szembe azt a végső, 
Kétségbeesést, mely csonkig égetett. 
S arcomon, a sápadt, réveteg 
Redőt, mit az éj vont rá ködül;ien. , 
Nem vette észre, hánszor elkerültem 

borzongtam, mikor kezemhez ért. 
kért őrültem meg most is, ezért, 

lert rám mosolygott, perzselő, parázsló 
És babonás mosollyal, rossz varázsló. 
Mint az, aki fölmegy a hegyoromra, 
S a mélység láza csalja őt borongva 
Aztán beléhull, a téboly tüzében, 
Így nézzek én a kéK szemébe éppen 
A szédület, az örvény lelke hiv. 
(Megragadja a feleség kezét és a szi-

wsre teszi. I 
Hallgassa kérem, hogy kopog e sziv. 
Feleség riadtan): 
Igen. Mt jörüJt. Hiszen ez a téboly. 
A párbeszéd egyszerre szerteszéttoly. 
(A hátsó ajtó nesztelen kinyilik. Férj 

HÓCZI ÉS FIA SXSEÏÏ: 
•^mérték-tipokölönlegesséiei 2500 koronáért 
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megjeleniií s mindegyik kezében egy kar-
csattos dobozt tart. Megáll, hallgatja a 
jetenetet, de őt nem látják.) 

René: 
A láz, az üz most jobbra, balra hányva. 
A|k|áir a ló, melyet szőrit a pányva 
Es elragad, ilyen a szenvedélyem 
Eddig letogtam, tartottam keményen 
De elszakadt a lék,-a nyiig, a gát. 
Kimondhatatlan szeretem magát, 
Imádom s ajkamon vajúdva tá j a 
Vágy és kutatja, merre van a szája 
Es ölelésre nyílik a karom 
Önkénytelen, men bírni akarom. 
Feleség (elrebben előle): 
Milyen komédia. Szégyen, gyalázat. 
René (lábaihoz kúszik): 

Imádom. 
Féileség ( rémül ten ) : 

Csönd, mert tölverem a házat. 
René (leverten): 

Bocsánat. 
Feleség (fölényesen ) : 

Majd becsöngetem cselédem 
S mehet. 

René (kétségbeesetten ) : 
Hát nem bocsát meg mégse nekem? 

NEGYEDIK JELENET. 
Voltak, Féri 

Férj (tapsol): 
Éljen! Remek, csodás! Mily nagyszerű. 
Csupa melegség és csupa derű. 
Uram, őszinte sziwel gratulálok, 
Nem is gondoltam, hogy ilyen kiválók! 
Ezer bocsánat, ön ugy alakit, 
Hogy szinte megtéveszthei- valakit. 
Természetes, élő és született hős 
S mily izgató e kis szerelmi kettős. 
A hang, a mozdulat egy költemény. 
Most tuljutottak már a nehezén, 
A többi semmi. Ara azt kutatom, 
A döntő percbe, a bemutatón. 
Ily jól megy-e, mivet a próba kérem, 
Az próba csak, de más a premiéren. 
Feleség (alig észrevehető mosollyal, a 

térj kezeiből kiveszi a két karcsartos do-
bozt.) 

A márkit télted? Ne törődj vele. 
Mert én, b a b á m . . . én nem sülök bele. 

Függöny. 

KÖTÖYT-HORG0LT RUHÁK, 
kabátok, blúzok a legújabb divat sze r in t Harisnya-
fejelések, u j harisnyák a legelsörendü anyagból. 

SELYEMHARISNYA SZEMFELSZEDÉS 

K ö t ő d é : V . , S A S - U T C & 1 2 . 

n£CYE.GVlLAG Vd'ÄÄSi m 
a legjobb wak lap . gyar bélyegeket «flrgöaen kerenck. 

l.egmaganabh iraVat fi return *rs tav év re ; «0 K 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatben készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 

Árnyhalász 19. Baló Elemér 1892 de-
cember 5-én született Kovásznán, Három-
szék megyében. A pesti reform, főgymnázium 
elvégzése után a belvárosi reáliskolába irat-
kozott, azután a Horánszky-utcai reáliskolába. 
Innen a soproni honvéd-kadétiskolába ment 
és Kecskeméten érettségizett. A Szinészaka-
•démiára 1912-ben iratkozott, de 1915-ben a 
harctérre került ; közben Erdélyben saját 
színtársulata volt. 1919-ben a Nemzeti Szín-
ház tagja volt, azután a Madách-, Kamara-
és Uj Színház tagja ; 1922 óta pedig a Bel-
városi Színháznál működik. — H. J., Subo-
tica. Tessék valamely hangversenyirodával 
érintkezésbe lépni, mi nem rendezkedtünk be 
ilyen irányban. — H. Lajos, Edelény. A 
veráe ezidöszerint nem közölhető. — Tatárka. 
1.Nős.2—4. Vallási kérdésre nem válaszolunk. 
5. Smokingban. — K. J. Szíveskedjék a 
kiadóhivatalban megrendelni. — Hü olvasó. 1 A 
Színházi Élet kiadóhivatalában tessék eziránt 
érdeklődni. 2. A legnagyobb készséggel szok-
tunk válaszolni, tessék tehát bátran hozzánk 
fordulni. — Walkűr. 1. Az Operánál kezdte. 
2. Nem. 3—-4—5. Az Operaház titkáránál lehet 
eziránt érdeklődni. — Buta ember. Holzer-
cégnél. — Makó. Cime : Margitsziget, Kis-
szálló.,— P. 0 . Előfizetése 1922. szeptember 
15-én jár le. — N. János gyógyszerész. A 
kérdéses belépődal, a „Citeras" c. Konti-ope-
rettben fordul elő. — K. érdeklődő. Marischka 
Hubert a veje. — G. Klári. 1. „Elveszett pa-
radicsom" a cime. 2. 1900-ban született. 3. 
Zomborban született, ezért használja a Z-
betüt. 4. Horovitz hírlapíró neje. 5. Levelét 
az Operaháznál kézbesitik. — T. István. Az 
első öt nincs meg. A hatodik cimét a Renais-
sancenél megmondják. — B. Lilly, medika. 
Tessék ez ügyben a művésznőhöz levélben 
fordulni. — J. Lajosné. 1. József-körut 14. 
2. „Méltóságos" cim illeti meg, miután férje 
táblai biró. — R. M. Tessék a levelet a Bel-
városi Színházba elküldeni, ott gyakran meg-
szokott fordulni. — L. M. R. Törökszent-
miklós, Bármely színházhoz lehet benyújtani. 
Méltóztassék tehát ilyen irányban intézkedni. 
— K. J. Szolnok. Most is csak azt üzenjük, 
amit tavaly. Ha azonban intenzivebben'óhajt 
ez ügyben felvilágosítást nyerni, lessék sze-
mélyesen a jelzett iskolákat meglátogatni. — 
Sz. A. Rákosliget. Almát elküldtük Krúdy 
Gyulának. 

0 » * ű s * 
Városliget 

Telefon 55—55 

Szombaton 
április 1-én, este Y»8-kor 

f é n y e s m e g n y i t ó 
előadás 

TOILETTEK ÉS FEHÉRNEMÜEK KEZI ÉS ÜEP-
M HÍMZÉSE MŰVÉSZI KIVITELBEN 

L R H B R I I I I m ü h i m x ő és rajzierem, amerikai 
M H 0 n A U I L » I i s z i r o x 6 és modellirozó 
VI.. KIRÁLY-UTCA 42. T e l e l ő n ü t M L 

Kolozsvárról 

Nagy Jenő 
20 é r é s műtermét áthelyezte 
Szöretség-utca 45. sz. Magyar Színház mellé 

HARISNYAJAVITÓ Bálvány H. 16 
RZ udvarban 

Kabát-, b k x - és harisnyakötést, selyem-
harisnya szemszedést válial olcsó á rban! 

Épp most 
hanâ-

megjelent 
lemez 

xx j cl o 11 s á s a i n k ! 
műsorát kérje i n g r y e n 

HANGSZER-OTTHON 
FEKETE MIHÁLY 

GRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTÄLYABAN 
BUDAPEST, JÓZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

ËKSZ1ÛRT ranyat, ezüstiitaa® OT||B 
legmagasabb* g X l H 

DOB-UTCA 3. SZÁM 

Nagyothalló? Fülzugásban szenved? 
Fülben láthatatlan halló-
készülékről prospektust 

ingyen kü ld : F A R A G Ó , Népszínház-utca 16/52. sz. 

Színházi, estélyi saját vagy adott 
W F W l l f e r v s z e r i n t és utcai 

SoschKonrátifu) 
Budapest, Aradi-utca 41 szám. 

j c ^ v m i ^ c J b o r < í f r < r r i ^ j 

iL ersoFi / / J / r - i k c r i r . 1 
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Színházi rejtvény rmv-u. ». KIS K O M É D I A Tat. I 4 - S Î . 
Ma R o t t i s S t e i n h a r d t teueptëve Marcsa a p f a 
és Ser wilde Mann. — Kezdete este '/« 8 óracoi 

Megfejtési határidő 1922. április 1. 
Ä megfejtést lapunk 1922. évi 14-ik szá-

mában közöljük. 
A Színházi Elei 1922. évi 11-ik számá-

ban közölt rejtvény megfejtése: »Csoda-
gye rett.«. 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki: 

I. díj: A »Meséskönyv« cimü kötet, a 
szerző, Villányi Andor aláírásával. 

II. dij: Paiilay Erzsi autogrammes fény-
képe. 

III. dij: Egy doboz »Floris« csokoládé-
bonbon. 

IV. dij: Egy üveg Eau de Cologne »Fée« 
Witték. 

Helyesen fejtették meg 1056-an. 
Az első dijat Peterdy Edith (Eger, Egri 

hordógyár), a másoaik dijat Lőwinger Rózsi 
(lánosháza, Vasmegye), a harmadik dijat 
Szinegh Viola (Losonczi-u. 15. ), a negyedik 
dij,at Laczy Zsuzsanna (Rákospalota, Iskola-
it. 136. ) nye r t e meg. — A vidéki nyerőknek 
postán küldjük el a dijakat, a pestiek je-
lentkezzenek érte a szerkesztőségben 4—6 
Ióra közúti. 

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

Igazgató: KIRÁLY 1ENO 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. 

M f t f i Y O B O K T f t L A i . K O Z 6 H E I . Y E 

ZEIGER FERENC, 
m a g y a r k i v é h & z M v e n d é g l ő 

4424 WOODLAND AVE AMERIKA CLEVELAND 0. 

f Bril l iánsckat , gyöngyöket, régiségek« t 
mlmdanklnál d rágábban v a u 

ZÉKELY EMIL á k n a r á s s 
K i r á l y - u t c a 5 1 . 

GÁBOR LAJOS v 'up6i 

Orák, ékszerei; nagy választfikbaa 
körü l 30. 

— Vétel í s eladás 

Ü Ä l i i n l f i l l l i i f l K i onduládóval, manikür, szépség-llOigylC O l I S Z M ápolás és arcbajszálak eltávolítás« 
legradikilii abb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. - Tai i tványok teljes kiképzésre felvétetnek 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
TÓ N E BUDAPEST, HORN I S Z A N T Í EDE-UTCA 12. SZ 

végi eg eltávolít felelős-

fi  
^ ^ p ú d e r és k r é m e k 

vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete : Budapest, Király-utca 51. I. 9. Teréz-terap, szemben 

horgolt ruhák, gyapjú é s 
I m ^ r l O l l ) selyemből, mérték utáni leg-
újabb divat szerint. Selyemharisnya szemfel-

szedés. Színházi tagoknak kedvezmény. 
VI. ker., Sziv-utca 16. 
(Andrássy-ut mellett) KÖTŐDÉ 

I a/S3<ílalCat mindennemű H n r v l n n i i I l i f v H a m. kir. Operaház volt szólótán-ilQSZInEr LUJ ZD cosnőiének. a balletiskola volt 
tanárnőjének 
VI., EÖTVÖS-UTCA 26/C L EM. H H I I H I l V l l ¥ I H y H » L i L U l t U t T U l W l fcw/fc i. 

Felvétel egész évben. Rrtekeznl reggel 9-tól d. u. 4-ig 

ZONGORÁK II PIANINOK 
HARMÓNIUMOK II CIM-
BALMOK II HEQEDbK II 
QRAMOFONOK/ LEMEZEK 
II HUROK II 

*gtMt-p»iQT* aaa Zenekari rézfúvós és fa-
fúvós hangszerek. Az Csz-
szes hangszerek legfino-
mabb mlnóségben. Zon-
gora vétel, csere, hangolás. 

Nyomta a Kultura könyvkiadó é s nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató: CRÜN IGNÁC 






