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Nem szeretném, ha fontoskodással és 

nagyképűséggel vádolnának, amiért nyilat-

kozom eg5 jlyan egyszerű dologról, mint 

egy színdarab fordítása. Meglehetősen 

sok darabot fordítottam már, — ez a 

századik felé közeledik, — de mindig 

szerényen a háttérben húzódtam meg és 

fordítói munkámért kapott dicséretekből 

sohasem téptem magamnak szerzői babé-

rokat. Mindig azon igyekeztem, hogy min-

den dicsőség a szerzőnek jusson és még 

akkor is, ha itt-ott változtattam, vagy 

hozzátettem is valamit, akkor is inkog-

nito csináltam ezt, anélkül, hogy az ezért 

járó sikert külön elkönyveltem volna a 

magam számára. 

Sokszor hallottam, vagy olvastam azt, 

hogy ez nem volt benn az eredetiben; 

ezf föltétlenül nekem kellett kitalálnom. 

H á t erre volt is eset nem is egyszer, 

de az érdem akkor is csak a szerzőé, 

mert ha az eredetit nem kapom a ke-

zembe, sohasem írhattam volna meg azt, 

ami ezen a réven eszembe jutott; il-

letve megforditva, sohasem jutott volna 

eszembe az, amit ezen a réven megírtam. 

Mindig tiszteltem a szerző munkáját, 

mert saját tapasztalásomból tudom, mi-

lyen rosszul esik az embernek az, ha 

az ő munkáját nem tisztelik. Mindig 

iparkodtam a szerző egyéni gondolko-

dásához, .egyéni stilusához alkalmazkodni, 

mert ismét csak saját tapasztalataimból 

tudom, milyen kinos az, amikor a kül-

földi forditónak készen van egy tábor-

noki mártása, — ahogy annak idején a 

Generalsaftot fordították — és ezzel le-

önt mindent, ami a kezeügyébe kerül. 

Aki valaha olvasott úgynevezett i f jú-

sági iratokat, maga is tudja, hogy a Ro-

binson, a Vadölő, az Ezeregyéjszaka 

meséi, a Münchhausen báró kalandjai és 

a Sziv olyanok, mintha valamennyit egy 

és ugyanaz az ember irta volna. Elvész 

be.nnök minden egyéniség, minden, ami az 

irót iróvá teszi; nem marad meg más 

belőlük, mint nagy vonalakban a mese. 

így voltunk azelőtt a darabforditásokkal 

is; mintha valamennyit ugyanaz az ember 

irta volna. És éppen azért, mert annyira 

vigyázok arra, hogy a közönség csak a z t 

kapja, amit a szerző megirt, mindig két-

ségbeesetten és fájdalommal tiltakoztam 

az úgynevezett szinészi rögtönzések ellen, 
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amelyek akármilyen jószándékuak is, néha 

megtévesztik a közönséget és az iró Ízlé-

sének és elmésségének, vagy a fordítói 

hűségnek hamis képét mutatják. Szeren-

csére, ez a szokás ma már még a kisebb 

jelentőségű vidéki szinpadokon is a meg-

döbbentő Ikivételek közé tartozik. 

Most, amikor a századik forditás felé 

közeledem, egy kis fájdalommal állapí-

tom meg, hogy körülbelül harminc esz-

tendő munkájából vajmi kevés maradt meg 

az utókor számára. Ezzel a fáradsággal, 

lelkesedéssel, fejtöréssel bizony Shakes-

peare, Molière, Goethe, Aristophanes és 

Hauptmannt is lefordíthattam volna; de 

szegény ember voltam és vagyok, azt 

kellett csinálnom, amiből a szinházakkal 

együtt én is megéltem. 

Ami a »Cserebere« fordítását illeti, 

— ha már kíváncsiak méltóztatnak lenni 

ennek a fordításnak műhelytitkaira, — 

bevallhatom azt, hogy ennél nehezebb föl-

adatot még nem oldottam meg. Tavaly, 

amikor a F i - f i t fordítottam, azt hittem, 

ez volt a legnagyobb fordítói probléma, 

de az gyerekjáték volt ehhez képest. Ugy 

éreztem magamat, mintha állandóan sakk-

rejtvényeket kellett volna megoldanom. 

Nemcsak a próza, hanem a dalok szö-

vege is egyszerűen lefordithatatl" '^. ieí" 
-íobloch 

és amikor elkészültem vele, én muip.s 

csodálkoztam raj ta a legjobban, hogy ezt 

meg tudtam csinálni. Három hónapig dol-

goztam rajta, ez alatt az idő alatt kényel-

mesen lefordithattam volna Faust máso-

dik részét, ami különben egészen fölös-

leges lett volna, mert Kozma Andor na-

gyon szépen leforditotta már. 

CSEREBERE 

Jób Danit tegnap Roboz Imre 
Egyik sa rokba vonta félre, 
Mint a beavatottak mondják, 
Egy kis eszmecsereberére. 

Cserebere — a Vígszínházban 
Góthné, Góth, Hajdú Eta, Kertész, Mihályi, Várhalmy, Bócz 

Papp János felvétele 
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Edvard Knobloch 48 órája Budapesten 
Pénteken délben kapta meg dr. Márton 

Miksa a táviratot, amelyben EdwardKnob/och, 
a „Faun" világhírű szerzője közölte, hogy 
szombat reggel Budapestre érkezik és péntek 
estére már minden színházi ember tudta a 
hirt. Kevés irodalmi kapacitást vártak még 
olyan kíváncsian és annyi érdeklődéssel, 

Knoblocht, aki valóban egyike az uj 
»sdalom legmarkánsabb egyéniségei-

fnoblochot régi barátság fűzi dr. Már-
5n Miksához, most is az ő meghívására jött 

el hozzánk, hogy 
megismerkedjék 
azokkal a szí-
nészekkel és 
színházi embe-
rekkel, akik ré-
szesei darabjai 
pesti sikerének. 

Szombaton reg-
gel egész sereg 
színész várta a 

pályaudvaron, 
ugy, hogy meg-
érkezése után 
pár perccel már 
jóbarátok lettek. 
Márton Miksa 
doktor azt akar-
ta, hogy Knob-
loch negyven-
nyolc óra alatt 
mindent meg-
ismerjen Buda-
pesten,amitmeg-
ismerni érdemes 
és érdekes. Szin-
te filmszerű gyor-
sasággal vezet-
ték végig az ösz-
szes színházak-
ban, Fészekben, 
Otthonban, ven-
dégségben volt 
Roboz Imréék-
nél, Rajnai Gá-
boréknál, kinn 
járt a Szépmű-
vészeti Muzeum-
ban és megtekintette a város minden neve-
zetességét, szépségeit. 

Amikor Roboz Imre és Jób Dániel meg-
tudták, hogy Knobloch . Budapestre érkezik, 
nyomban kitűzték a Vígszínházban vasárnap 
délutáni előadásul a „Mérföldkövek"-et, 
amely a premiér nagy sikere óta mér másod-
szor kerül reprizre. Egyben mindjárt meg-
hívta szombat estére Knoblochot, hogy egy 
kis ismerkedésre hozza össze azokkal, akik 
iránt különösen érdeklődött. Az első stáció 
tehát a negyvennyolc órában : 

KNOBLOCH 

Robozék estélye. 
A vendégek között ott volt Fedák Sári, az 

„Őnagysága ruhája" főszereplője, Góthék, 
akik a „Mérföldkövek" főszerepeit játsszák, 
Rajnai [Gábor, a pesti „Faun" feleségével. 
Hegedűs Gyula, Jób Dániel, Szirmai Albert, 
Incze Sándor és maga a háziasszony, R, 
Lenkeffy Ica, aki a „Faun" filmváltozatéban 
jétsszotta a fő női szerepet. Nagy szeretettel 
vették körül Knoblochot, aki már ezen az 
estén annyira felmelegedett, hogy jókedvében 

végig táncoltatta 
az összes höl-
gyeket, de még 
az urakat is, 
ugy, hogy ami-
kor mér nem 
maradt táncpart-
nere, szólóban 
ropta a shimmyt. 
Az est folyamán 
alkalma volt el-
beszélni Knob-
lochnak, hogy 
most uj darabon 
dolgozik, amely 

decemberben 
lesz készen, egy-
ben megígérte, 
bármelyik szín-
házban kerüljön 
színre ez a da-
rab Pesten, ok-
vetlenül eljön a 
premiérre. 

Knobloch hal-
latlanul nagy el-
ragadtatássalbe-
szélt ezen az es-
tén mindenkivel 
és mindenről, 
ami magyar. Fi-
nom, választé 
kosán elegáns 
külsője lebilin-
cselő modorral 
párosul, külseje 
a rendkívüli in-
telligenciájú fér-

fira vall. Alacsony tfrmet, jobboldalt válasz-
tott, simára fésült sötétszőke haj, élénk szem és 
élénk beszélő modor jellemzik a kiváló angol 
írót, értékes belső tulajdonai mellett. Mér ezen 
az estén sajnálatának adott kifejezést, amiért 
nincs ideje hosszabban ittmaradni és igy 
nem ismerkedhetik meg mindennel, emire 
kíváncsi. Beöthy László felajánlotta, hogy 
vasárnap este, amennyit csak lehet, meg-
mutat Budapest színházi életéből. 

Reggel hat óráig tartott Robozéknál a mu-
latság és délelőtt tiz órára már kinn volt 
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Knobloch a Szépművészeti Muzeumban. 
A kiváló iró ugyanis eredetileg festőművész 

akart lenni, csak később tért át az irodalomra. 
Mint egészen fiatalembernek jelentékeny si-
kerei is voltak a londoni képkiállitásokon. 
Sokat hallott a magyar festészet magas nívó-
járól, érdekelték a régiek világhírű alkotásai 
és nagy gyönyörűséggel nézte végig a gyűjte-
ményeket. Az egész délelőttöt itt töltötte, mér 
csukták az ajtókat, amikor utolsónak hagyta 
el a muzeumot, amelyről nem győzött elég 
csodálkozással beszélni. 

Vasárnap délután következett a program-
mon a 

Mérföldkövek 
előadása, olyan izgatott volt Knobloch a 
direkció páholyában, mintha eredeti premié-
ren nézné a darabját. A színészek még 
izgatottébbak voltak, egymáson akartak túl-
tenni, olyan lelkesen játszottak, mintha leg-
alább is mindegyiknek a szerződése függött 
volna ettől a szerepléstől. De nemcsak a 
szerző és színészek, hanem még a közönség 
is izgatott volt, mert megtudták, hogy Knob-
loch a színházban tartózkodik. Már az első 
felvonás után kénytelen volt felmenni a szín-
padra és megjelenni a lámpák előtt, a máso-
dik felvonás szünetét pedig egészen betöltöt-
ték a tapsok. A közönség még az előadás 
végén is állva maradt a helyén és Knobloch-
nak tízszer meg kelleti jelennie, amíg végre 
lecsillapodott a lelkes ünneplés. Knobloch 
meghatottan köszönte meg a tapsokat és 
nem győzött eléggé gratulálni a szereplőknek, 
akiknek elmondotta, hogy bár nem tud ma-
gyarul, minden egyes szavuk oly kifejező volt, 
hogy ráism;rt az eredeti szövegre. 

Előadás után autóba ült és a társaság, 
hogy minél hamarabb kiérjenek Hűvös-
völgybe, 

Ra jna i Gáborékhoz, 
akik uzsonnára hívták meg Knoblocht Rajnai 
döntő sikerét a „Faun"-ban aratta, érthető 
tehát, hogy fokozott szeretettel fogadta a 
szerzőt, aki sokat hallott Rajnai alakításáról 
és mélyen fájlalta, hogy Budapesten nincs 
alkalma látni. Rajnai elmondotta, hogy milyen 
felfogás szerint játszotta a szerepet és ez 
tökéletesen egyezett a szerző intencióival. 
Nagy elragadtatással bámulta meg Knobloch 
Rajnai gazdaságát és konstatálta, hogy a 
színész csaknem a „Faun" elvei szerint ren-
dezte be életét. 

A pompás délután kellemességei ulán 
Beöthy László beváltotta igéretét és végig-
kalauzolta Knoblochot Incze Sándor társaságé-
ban 

a z összes pesti sz ínházakon . 
Negyednyolckor indultak el, első útjuk a 

Városi Színházba vezetett, ahol ,a direktor 
páholyában vért a vendégekre Ábrányiné, 
mert a férje a karmesteri székben volt el-

foglalva. A „Bajazzókat" jálszották éppen, 
H. Csillag Erzsi és Sárosi voltak a színpa-
don. Knoblochnak nagyon tetszett Csillag 
Erzsi kitűnő hangja, megbámulta a hatalmas 
színházat és a zsúfolt házat. Innen gyors 
egymásután végigjárták az összes színháza-
kat. Mindenütt a direktori páholy volt fenn-
tartva, mert Beöthy László délután vala-
mennyi kollégáját értesítette a látogatásról 
akik a páholyokban vártak az illusztris ven-
dégre. 

A Magyar Színházban a Tüzek e l ^ j ^ ^ 
vonásainak utolsó jelenetét látták. 
igen örvendett, hogy megismerhette D c W ^ l 
Lilit, akiről már oly sokat hallott és olvasott. 
A vezér bemutatta a művésznőt öltözőjében, 
azután az Andrássy-uti Színházba autóztak. 
Itt még nem kezdték el az előadást, Beöthy 
beüzent, hogy kezdjék el, mire azonnal meg-
jelentek a Karinthy-tréfa szereplői a szín-
padon. A Király Színház következett soron, 
ahol Honthy—Latabár duettjüket énekelték 
éppen a Három a tánc-ban, amelynek dal-
lama mindjárt a fülében maradt Knobloch-
nak és amikor a Nemzeti felé robogtak, már 
énekelte az autóban : Sárga pitykegomb, sár-
garéz . . . 

A Nemzeti Színházban Hevesi Sándor igaz-
gató és felesége fogadiák a vendéget. A bor 
II. felvonásának első jelenetét nézték vég g, 
azután a Blaha Lujza Színházba indultak. 
Aszpézia dalolt éppen a harmadik felvonás-
ban ; innen a Belvárosi következett, ahol a 
Casanova utolsó jelenetét látták. Hogy teljes 
legyen a sor, a vezér nem sajnálta a fárad-
ságot és átvitte Knoblochot Budára, ahol 
éppen a francia forradalomjelenés volt soron. 
— Knobloch élénken érdeklődött Madách 
remekmüve iránt, levitte a vezér Sebestyén 
Géza öltözőjébe is, aki Lucifer maszkjában 
ismerkedett meg Knoblochhal. 

Egész este nem győzött eléggé csodálkozni 
Knobloch azon, hogy még egyetlen emberrel 
se beszélt, aki legalább valamit ne tudott 
volna angolul. Mindenütt zsúfolt ház volt és 
mindenütt a magyar kulturának egy-egy ér 
tékes mozaikját látta Knobloch. Különös 
szeretettel köszönte meg Beöthy László ötle-
tes fáradozását. Az autótura utón a Fészek-
ben vacsorázott a társaság, ahonnan csak 
röviddel a vonat indulása elölt távozott, mint 
a magyaroknak lelkes jóbarátja. 

B ű v ö s m o n d á s 

Az e z e r e g y é j s z a k a csudái 
Nyilnak meg előttünk bizony, 
Pedig nem azt mond juk : „Nyilj meg Szezám" 
H a n e m azt mondjuk : „Nyilj meg szezon !" 
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Még messze volt a szezon kezdete, amikor 
színházi emberek körében elterjedt a hire, 
hogy a Vígszínházban Gólhné, Góth Sándor, 
Hegedűs Gyula operettszerepeket fognak 
átszani. Szenzációnak éppen elég ennyi, 
különösen akkor, amikor a Vígszínház ezt az 
érdekes, sőt egyenesen izgalmas színházi 
eseményt mindjárt a szezon első premierjére 
igárte. 

Nincsen az a rendkívüli irodalmi 
esemény, amely olyan hatalmas 
érdeklődést keltett volna, mint a 
Vígszínház legtekintélyesebb drá-
mai színészeinek ez a bizarr vállal-
kozása. Sokan voltak a kétkedők, 
akik azt mondották : ugyan nem 
lesz az mégse olyan énekes sze-
replés, mint az operettben, bizo-
nyára eldalolnak pár strófát, mint 
az Osztrigás 

Miciben, 
vagy az őr-
nagy urban, 
hiszen volt 
már ilyesmi-
re sok példa 
a Vígszín-
házban. 

A kétke-
dők rosszul 
kétkedtek, 

Tiert a be-
avatottak 

Tiár tudták, 
logy nem 
äf;le inci-
inci, nyul-
rarknyi da-
locskákról 

^an szó, ha-
íem akkora 
partit -iráról, 
ímelynek a 
levezénylé-
se alapos 
nunkát adna bármely operettszínház kar-
mesterének is. 

A Vigszinház hosszú és dicsőséges pálya-
utása alatt sokszor adott mér hajlékot a dal 
fs muzsika múzsáinak, részben vígjátékok 
ts bohózatok keretében, részben pedig igazi 
Iperett formájában. A drámai színészek kö-
:ött, különösen Hegedűs Gyulának volt ismé-
plten alkalma arra, hogy orgonásan bugó 
>aritonját érvényesítse, amelyet az őrnagy 

Várhalmy, Mihályi, Bócz 

Balla Mariska, Góth Sándor 
Vigszinház : „Cserebere" 

Angelo foto 

ur azóta is közszájon élő kedves kupléjában 
hallott először a közönség. 

„Lennél te rózsa-rózsabimbó, 
lennék a méh, 

Mely lágyan döngi-döngicsélve 
Száll a méz felé . . . " 

énekelte Hegedűs Gyula Varsányi Irénnel 
együtt és a 

közönség 
számára már 
akkor kedves 
színházi meg-
lepetés volt 
ez a dal 
olyan művé-
szek ajkáról, 
akik addig 
nem is sejt-
hették, hogy 
énekelni is 
iudnak. Ké-
sőbb majd-
nem minden 
esztendőben 

akadt Hege-
dűs Gyulá-
nak ilyen 

énekes szerepe. Guti Soma bohózatéban, a 
Kormánybiztosban hatalmas sikere volt a 

Mennyi, mennyi világcsaló, 
Mennyi, mennyi dutyiba való 

refrénü dal előadásával, amig annyira köz-
tudattá lett, hogy Hegedűs Gyula nagyszerű 
énekes színész, hogy a publikum nem is 
csodálkozott, amikor egyszerre igazi operett-
szerepben lépett fel : a Tatárjárásban és az 
Obsitosban. Annál meglepőbb és érdekesebb 
a Góth-pár szereplése, akik énekes szerepet 
még soha nem játszottak a Vígszínházban. 
Góthné Kertész Elláról tudták jóbarátai, hogy 
kedves, kellemes hangja van, amelyet társa-
ságban nem is titkolt el, sőt azt is tudták, 
hogy mielőtt a drámai színpaddal eljegyezte 
művészetét, határozott énekesnői ambíciói 
voltak. 

A Vigszinház igazgatósága igen merész 
ötlettel állította össze a szereposztást, amelyet 
nem csupán a színházi szenzáció elérése 
inspirált, hanem egyszersmind az a gondolat,, 
hogy ezzel a premierrel egy egészen uj szín-
padi műfaj fog hódító útjára indulni. Annak 
idején a Vigszinház volt az első, ahol meg-
jelenhetett a francia bohózat, most a Vig-
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színház az első, ahonnan az eddigi — sablo-
nos és mindgyakrabban unalmas — operettek 
helyett, a tréfás-dalos színpadi műfaj el fog 
repülni a többi összes színpadok felé. 

Kétségtelen, hogy a Vígszínház újdonságát 
egészen bátran előadhatták volna bármely 
operettszínházban, sőt a Vígszínházban is, 
operettformájában. A szerzők : Yves Mirande, 
A. Willemetz és Maurice Yvain cseppet sem 
haragudtak volna meg, különösen az utóbbi 
nem, aki, mint a partitura komponistája, 
talán még inkább örvendett volna, ha dalla-
mait igazi . énekes színészek interpretálják. 
Hogy mégis ezt a szereposztást találták a 
leghelyesebbnek, annak oka abban a körül-
ményben rejlik,amelyet mintuj műfaj születését 
kell feljegyezni : a Vígszínház ezzel az előadá-
sával megteremtette a művészi operettpa-
ródia művészi Formáját. 

A Ta bouche cselekménye, amelyet Heltai 
Jenő Cserebere címmel fordított magyarra, 
teljésen azonos az operettek librettó-kellékei-
vel, csak egyben tér el azoktól : szellemesebb, 
ötletesebb és Fölényesebb azzal a müFajjal 
szemben, amelyből született. 

Bizonyos, hogy már a szövegíróktól sem 
volt idegen a parodizálás tendenciája, de 
ők azt inkább az előadás lazább stílusában 

gondolták elhelyezni, mintsem a tendencia 
határozott előtérbehelyezésével. 

A Vígszínház előadásának művészi köny-
nyedsége olyan szint adtak, mintha valami 
vidám társaság mesélne el intim hallgató-
ságnak kedves és huncut történetet. Pedig ez az 
intim hallgatóság ezerhatszáz emberből áll, 
akik mégis egészen egy társasággá olvadnak 
össze az előadás közvetlenségének hatása alatt. 

A Cserebere szövegkönyve bizonyéra sok 
változáson ment át Heltai Jenő művészi és 
költői tollú fordításában. Sokszor ismételtük, 
hogy Heltai Jenő fordiíói munkája nem is 
nevezhető fordításnak, sem átültetésnek, in-
kább társszerzője az idegeneknek, mert saját 
ötlettárából, kiapadhatatlan vidámságából 
annyit ad a darabba, amennyi gyakran az 
eredeti kéziratban sincs. Ugyanez történt 
most is. A Ta bouche-ból Cserebere lett, 
Heltai Jenő kölcsöncsereberélte vígjáték- és 
bohózatirói zsenialitását a francia kollegák-
nak — a Vígszínház, illetve a Vígszínház 
publikuma kedvéért. 

A librettón kivül a versek pajzán ritmusai, 
csupa alliterációtól, asszonanciától színes 
sorai is Heltai Jenő munkája. A poéta tolla 
jókedvében hintette papírra ezeket az önma-
gukban is külön értéket képviselő verseket 

Az urak 
Góth 

Kertész 
Hegedűs 

Angelo fotografi 

A hölgyek 
Góthné 

Hajdú 
Balla 

Vígszínház • „Cserebere" 



9 SZÍNHÁZI É L E T 

„ A mágnások" 

Góthné Kertész Ella és Góth S á n d o r 
V ígsz ínház : „Cserebere" A n g e I o foto£rafia 

(Gftthné ruháját Rosenbergné'SzemélynSk-utca 16.,'Tszállitotta) 
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A szerzők mellett Góth Sándort, a rendezőt 
kell a Cserebere sikerének élére állítani. 
Valami egészen újszerű, franciásan kiélezett 
és mégis szinte poétikusan letompított stílust 
és tempót inspirált. Egy-egy mozdulattal hoz-
ták ki a szereplők, hogy tulajdonképen paró-
diát játszanak, egy-egy el nem téveszthető 
hatású tánclépéssel, vagy grimasszal érez-
tették a komikumot, amely részben a darab-
ban rejlik, részben a drámai színészek vál-
lalkozásában. 

A Vigszinház — színpadi kiállítás szem-
pontjából is újítást hozott ezen a premiéren. 
Az a káprázatos pompájú naturalizmus, amely 
a Vigszinház színpadjait eddig jellemezte; 
nem lett volna stílszerű a paródiához. Mál-
nai Béla olyan diszletet tervezett, amely — 
bár messze áll a színpadi futurizmus dísz-
let-túlzásaitól, mégis rokonhatásu az előadás 
minden tényezőjével és amellett teljes illúziót 
kelt, olyannyira, hogy amikor a függöny fel-
gördült, már a főpróbán megtapsolták. 

A Cserebere tartalmát elmesélni teljes rész-
letességgel csaknem olyan nehéz feladat, 
mint a legagyafurtabb francia bohózat szüzsé-
jének leírása. Alapjában vígjátéki feldolgo-
zás, de a mag vérbeli bohózat, olyan, ame-
lyet végig lehetne kacagni három felvonáson 
át muzsika nélkül is. Szót 

Hegedűs Gyula, Kertész Dezső és 
Hajdú Eta 

Vigszinház : „Cserebere" 
Angelo foto 

Megkíséreljük [végig-
kísérni a bohózat fo-
nalát : 

Az első felvonás egy 
kis-( fürdőhelyen tör-
ténik. ízléses park, elő-
ke'ő hotel közelében. 

kerti székekkel, japános kerti napernyőkkel 
és nyári lombsátorral. Üde, kellemes kép. 
Még üdébbé és kellemesebbé vélik, amikor 
három napfényes arcú kis csitri libeg a szín-
padra és elcsicsergik a közönségnek, hogy 
kicsodák, miért vannak itt, elmondják, hogy: 

Rosszat mi senkiről sem szoktunk beszélni. 
Vágyunk csak élni, élni, élni, élni, é l n i . . . 

Mi más vágya és hivatása lehetne három 
ilyen gyönyörű kis teremtésnek, akik bizo-
nyára olyanok is, amilyennek a dalban ön-
jellemrajzukat adják. A három kisleány : 
Mag, Margot és Marguerite itt nyaralnak a 
fürdőhelyen, mindenkit ismernek és mindent 
tudnak. Rosszat senkiről sem szoktak be-
szélni, de azért az csak nem bün, hogy egy-
másnak minden reggel elpletykálják a leg-
frissebb hireket, amelyeket a fürdőcske sze-
relmes párjainak neveivel tarkítanak. Sőt 
csakis azokkal. Minden csókot hallanak, ami 
a hotelszobákban, a csolnakban, vagy a kert 
fái között elcsattan, sőt még azt is hallják, 
amelyik nem csattan el. A darab szerkeze-
tében a kórust helyettesitik, mint a görög 
sorstragédiák korifeusai. Most is éppen 
arról pletykálnak, hogy a fürdő egyik 
szerelmes párjáról furcsa hírek keringenek. 

szólnak arról, hogy mik ezek a 
hírek, csak ugy megpendítik az 
eszmét, mint mondani szokás. 
Csak éppen annyit árulnak el, 
hogy Éva és Pierre házassága 
körül alighanem bajok lesz-
nek . . . Ebből pedig senki sem 
lesz okosabb — de helyes is, 
mert ha a három modern grácia 
mindjárt mindent elárulna, ala-
posan elébe vágna a szerzők 
munkájának. 

A fürdőhely, amelyet Heltai 
Jenő Csókfürednek kereszteli el, 
amolyan Siófok-féle tengerparti 
fürdő, ahol mindenki mindent 
tud, vagy legalább is tudni vél 
egymásról. Itt nyaralnak Du Pas 
de Vis gróf afiával.Pierre-relésitt 
tölti a nyarfit Melanie hercegnő, 
leányával Évával. Természete-
sen nem hiányzik az előkelő 
uraságok egy tagból álló szolga-
személyzete a komorna és ko-
mornyik sem. 

Du Pas de Vis gróf fia szerel-
mes Melanie hercegnő lányába 
aki viszontszereti a kellemes és 
csinos fiatalembert, Csókfüreder 
hamar kialakulnak az ilyen sze-
relmek és hamar veszélyesekké 
Ugyanígy történt Pierre és Évt 

amiért azonban senkinek sem sza 
bad követ vetni reájuk. 

A három kislány éppen az uj szerelemről 
illetve a készülő házasságról beszél, amiko 
először a komorna, majd a komornyik vilá 
gositják föl őket arról, hogy amiről pletykál 

is válnak, 
eseténél is, 
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Ha kell tüzes, ha kell mohó, szelíd. 
Mindig izgató, be uj, be jó, 
Mohó, mint a leány olyan falánk, 
Egybe forr a szájunk. 
No, de mit csináljunk. 
A csókod angyalom be friss, be uj, be 
Feledni oly nehéz lesz. [édes, 

Nemcsak magyarázzák, de gyakoiolják is 
a csókot a fiatalok, akik nem helyezkednek 
pusztán a szerelmi romantika árnyas lombjai 
alá. 

A szülők megállapodnak abban , hogy 
gyermekeikből rövidesen egy pár lesz, sőt 
mindjárt egy másik boldog frigy is szóba ke-
rül. Du P a s de Vis gróf nem tagadja el, hogy 
mennyire tetszik neki az özvegy hercegné, 
amit, hogy a hercegné mindjárt meg ne ért-
sen, igy fejez ki : 

— A fiam papá jának nagyon megnyerte 
tetszését a menyasszonya mamája . 

Erre természetesen a 
hercegné is hasonló misz-
tikus stílusban válaszol, 
eképen : 

— A leányom mamájá-
nak is nagyon megnyelte 
tetszését a vőlegénye pa-
pája. 

így tehát minden rend-
ben volna, az özvegy gróf 
és az özvegy hercegné 
kölcsönösen bearanyozzák 
egymás életét és címerét. 
Csakhogy semmi sincs 
rendben, mert a hercegné, 
— aki „szegény elha 
i»yatott hercegnének" titu-
h l j a magát — megtudja. 

Megírták a költők a nőről. 
Hogy álnok, hazug és hiu. 
Elárul, megőrjít, megőröl, 
A csókját kerüld jó fiu I 
Csak áltat, csak ámit kacéran, 
Hazugság a vágy és a láz, 
A sok ba j s a sok vers azért van , 
Ne ámits, ne csókolj, vigyázz ! 
Üres beszéd ez, ölelj meg, édes, 
Mi lesz, mi lesz, ne kérd, ne nézd, 
Hiába méreg, belőle élek, 
A csókodért a vágy emészt. 
Refr. 
A csókod angyalom, ha kell 

Hajdú Eta és Góthné 
Vígszínház : „Cserebere" 

ï iak, az csak pletyka, semmi egyéb. Bizonyos 
anyagi ügyeket emlit a három kotnyeles, 
.amelyhez voltaképen semmi közük és egye-
ílőre nékünk sincs. 

Kertész éi Qólh 

Du Pas de Vis 
gróf és az özvegy 
hercegné egyfor-
mán örvendenek 
gyermekeik boldog 
szerelmének, amely-
nek a közönség is 
tanuja lehetett, ami-
kor egy jelenettel 
elébb ragyogó 
örömmel tervezget-
ték a jövendőt, a 
házasságot és min-
dent, ami azzal 
együtt jár. Kedves, 
fülbemászó duettet 
énekeltek a csókról, 
ezt : 

Angelo foto 

Kertész és 
Hajdú 
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hogy Du Pas de Vis grófnak egyetlen fillérje 
sincs, igy tehát természetesen fiának sincs. 
Már pedig enélkül nem lehet boldogság, még 
a leglángolóbb szerelem mellett sem. A fiatal 
leány mit sem tud a közelgő veszélyről, mert 
édesanyja még előtte sem fedte fel, hogy a 
szállodai szobaszámlát sincs miből kifizetnie. 
Elkövetkezik a jelenet, amelyben a hercegnő 
megtiltja leányának, hogy Pierre-relvaló házas-
ságára gondoljon. Csakhogy a leány nem 
nyugszik ebbe olyan könnyen bele, ki-
jelenti, hogy tüzön-vizen keresztül szereti 
Pierret és minden akadállyal szemben a 
felesége lesz. 

A hercegnő először megkísérli felvilágosí-
tani leányát, jóságosan, anyai szeretettel 
mondja néki : 

— Gyere csak ide, leányom, a te édes, 
kis mamuskádhoz és amikor Éva odamegy 
az ő édes, kis mamuská jához egészen várat-
lanul egy csattanós pofont kap a bal orcács-

Vigszinház : 
Hajdú Eta, Góthné, Hegedűs 

„Cserebere" 

kéjára. Ezt a pofont — legyünk őszinték — -
kissé meg is érdemelte Évácska, mert bizon> 
olyasmi történt, amit elmondani ennek a 
cikknek keretében nem partjuk összeegyeztető-
nek a köteles diszkrécióval. A mama is 
rangjához illően fel van háborodva és fel-
háborodásának megfelelő mértékben ad ki-
fejezést e szókkal : 

— Te neveletlen 1 
Nem is lehet csodálkozni azon, hogy a 

hercegné kijött a sodrából, elvégre az ilyesmi 
egy hercegi csa ládban nem mindennapos 
esemény és csak akkor szokott megtörténni, 
ha egy-egy Évához hasonló hercegkisasszony 
tizennyolcesztendős lesz. A hercegné bele-
nyugodna. a változhatatlanba, csak az 
átkozott hir meg ne zavarná minden számí-
tását. Mert hát, ha most mér kimondtuk, 
tudja meg mindenki : bizony csak számítás 
ez az egész házassági história, mert a her-
cegné csak azért akar ja leányát férjhez adni 

Du Pas de Vis fiához, mert 
azt hitte, hogy a gróf tö-
méntelen részvények és 
értékpapírok tulajdonosa, 
amelyeknek már a kama-
tai is elegendők egy, illetve 
két boldog házasság meg-
alapozásához. Maga a gróf 
mesélte el a hercegnőnek 
vagyoni állapotét, amikor 
a hercegné viszont sok 
százezer hold birtokáról 
tett említést. Egyik éppen 
ugy igaz, mint a másik. A 
grófnak nincsenek rész-
vényei és a gróf nem is 
gróf, a hercegnének viszont 
nincsenek holdakban bir-
tokai, csak a holdban és 
a hercegné nem is herceg-
né, hanem csak Herczeg-
né. Herczeg Jánosné. 
Herczeg Jánosnak hívják a 
komornyikot, aki nem más, 
mint a szegény, szeren-
csétlen, elhagyatott her-
cegné életepárja — termé-
szetesen anyakönyvi ki-
vonat nélkül. 

Ugyancsak nem igazi 
komorna a gróf komornája 
sem, aki éppen ugy került 
az előkelő környezetbe, 
mint ál-kollegája : Herczeg 
János. ' 

A grófi ifiur meglepetve 
tudja meg menyasszonya 
mamájától, hogy a házas-
ságra ne számítson, ami-
kor a hirtelen elhatározás 
okát kérdezi, szintén elég 
csattanó pofonban kapja 
meg a választ. Menyasz-
szonya elmondja, hogy 

Angelo foto édesanyja tilalma azért 
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keletkezett hirtelen, mert megtudta, hogy a 
vőlegény és famíliája szegény. Ezen meg 
Pierre csodálkozik a legjobban, nem azért, 
mintha ő eddig nem tudta volna, hogy édes-
a p j a szegény, hanem azért, mert eszeágában 
sem volt arra gondolni, hogy Éváék is szegé-
nyek. Ellenkezőleg. Ebben a tekintetben cin-
kosa volt apjának, hogy a százezer holdakat 
megkerítsék. Arról igazán nem tehet a szegény 
fiu, hogy közben a szive egy kicsit odaégett, 
sőt annyira odaégett, hogy már kozmás is 
lett. De hát mit tegyenek, a szerelemnél na-
gyobb hatalmak is vannak, amelyek el-
választják őket egymástól. Ilyen nagyobb 
hatalom például a szobaszámla, amelyet 
éppen az imént kapott kézhez a hercegné és 
amelyben tudomáséra adják, hogy amennyi-
ben estig a számla összegét ki nem egyenlíti, 
szobáját másnak adják ki. Valószínűleg ehhez 
hasonló tartalmú levelet 
kaphatott DJ Pas de Vis 
is, mert neki is sietve tá-
vozni kell Csókfüredről, 
ahol, ugylátszik, már töb-
bet tudnak róla, mint 
amennyi céljainak hasz-
nára lenne. 

A komorna és komor-
nyik ugy intézik a dolgot, 
hogy észrevétlenül és fel-
tűnés nélkül távozhassa-
nak, nehogy esetleg a pod-
gyászok veszedelemben 
forogjanak. A fiataloknak 
tehát el kell válniok egy-
mástól, bármilyen, mé'y 
legyen is az önzetlen 
szerelem. Pierre h iába 
mondja, hogy ha nem is 
gazdag, dolgozni fog a 
menyasszonyáért , ezt a 
hercegnő nem tartja ele-
gendő hozománynak a 
leánya és a maga számá-
ra. Az apa is és az anya 
is u j abb terveket szőnek, 
természetesen u jabb házas-
ságok formájában, amelye-
ket a második felvonásra 
már meg is valósítottak. 

A második felvonás egy 
évvel későbben történik 
Ó-Csókfüreden. Ez is az 
előbbihez hasonló fürdő-
hely, a színpadon is mind-
össze csak annyi válto-
zás történt, hogy a kerti 
oadokat és ernyőket a 
jobboldalról a baloldalra 
helyezték ét. Az ilyen kis 
fürdőhelyek ugy hasonlí-
tanak egymásra, mint 
egyik tojás a másikra, nem-
csak külsőleg, hanem bel-
sőleg is. 

Mindenki egészen természetesnek fogja 
találni, hogy Ó-Csókfüreden ismét együtt van 
a kedves társaság. Még pedig most már sok-
kal kényelmesebb helyzetben, mint az első 
felvonásban. Itt már nem kell a szállodai 
szobaszámlától félni, mert Éva közben férjhez 
ment egy m a m á j á n a k megfelelő gazdag em-
berhez, akit ugy szeret, mint ahogyan az 
efaj ta gazdag embereket szerétni szokta az 
olyan leány, akit anyagi okok kényszeritettek 
elhagyni igazi szerelmét. Hűséget szegény-
ségtől ki kiván ? 

Pierrenek is akadt egy gazdag feleség, 
olyan szép, hogy az ura minden másodpercet 
felhasznál, amikor nem kell ránéznie. Most is 
éppen előle szökik, amikor találkozik a három 
kislánnyal, akik véletlenségből szintén Ö-
Csókfüreden nyaralnak. A fiatal férj és feleség, 
amikor véletlenül öszetalálkoznak, felújítják 

Góth Sándor, Balla Mariska, Kertész Dezső 
Vígszínház : „Cserebere" Ange'o foto 
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a régi emlékeket és keserűen állapítják meg 
kölcsönösen, hogy hiába gazdagok mind a 
ketten, mégsem boldogok, mert mind a ket-
tőben olthatatlan erővel él a régi szerelem. 
Most éneklik ezt a bájos duettet, amelynek 
refrénje : 

Többet ér a csók, mint a milliók, 
Édesebb az, mint a krém, 
Hevit ugy, mint a prém, 
Többet ér a csók, mint a milliók, 
Sinjogat, mint lágy selyem, 
Elfér egy kis helyen. 
Hordható minden frizurához, 
Illik az minden kis ruhához 
S benne az a jó, ingyen kapható , 
Érte nem jár forgalmi adó. 

Éva bevallja Pierrenek, hogy még mindig 
csak őt szereti és Pierre sem tagadja el, hogy 
amióta nem látta Évát, egyre csak ő járt ez 
eszében. A feleség, illetve a férj itt vannak 
a fürdőhelyen és ami a legjobban elkeseríti 
Pierret, csúnya felesége melleit még nevet-
séggessé is válik, mert köztudomásu, hogy 
megcsalja őt. A három kisleány éppen arról 
beszél, hogy a vízben milyen erősen udvarol 
Pierre feleségének valami tolakodó ur, akinek 
nevét nem igen lehet megtalálni a Gotai-

almanach-
ban. A szü-
lők nagy-
szerűen ér-

zik magukat a komorna és komornyik oldalán. 
Miután kölcsönösen mindent megtudtak egy-
másról, kölcsönösen nincs egymás elől semmi 
takarni valójuk. Arra igazán nem gondolnak, 
hogy a fiatalok miatt még ba j lehet, még 
pedig részükre jóvátehetetlen nagy baj. 

Amikor Éva találkozik Pierre-rel, szemére 
veti, hogy hiába volt ő az első szerelme, hiába 
adta néki az első csókját, bizonyára éppen 
ugy elfelejtette, mint ahogy a férfiak minden 
női elfelejtenek. Pierre erre da lban válaszol 
és ez a dal a muzsika slágerszáma, amely 
rövidesen igen népszerű lesz Pesten, ha már 
ma is nem az. Érdemes ezt a dalt nemcsak 
mint zenét, hanem mint verset is megtanulni, 
mert olyan kedves, olyan közvetlen a szövege, 
mintha minden férfi maga költötte volna a 
lelkéből. így szól a dal : 

Szidni szokás minden legényt ma, 
Hogy csapodár és nagy betyár, 
Régi a téma, hogy szive néma. 
Lelke gonosz, sivár. 
Mégis aszondom kérem én ma. 
Rágalom ez, csak balga véd. 
Az, kire szivünk rátalált, 
Már a miénk egy élten át. 
Hogy benne felcsapott a láng 
S magát remegve 

bizta r ánk . 

Refrén : 
Nem kérem, ezt nem 

felejtjük mi el. 
Egy ily leány mást 

érdemel 
Nem kérem, ezt nem 

felejtjük mi el, 

Góth Sándor, a „Cserebere" egyik slágere és Stefanides^ Károly, a „Cserebere" dirigense: 
Angelo fotografia 
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Vígszínház : „Cserebere" 

„A komornyik és a komorna" 
Hegedűs Gyula és Balla Mariska 

Angelo fotográfia 
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Emléke szent, itt bent, 
Hogy ő az ifjúság a drága mult, 
Hogy oly szerelmesen hozzánk simult 
És, hogy miénk volt testével és lelkével, 
Nem kérem, ezt nem felejtjük mi el. 

Ez a dal olyan ellenállhatlan erővel lopód-
zik a fülekbe és a szivekbe, hogy már a 
második szakasz refrénjét az egész publikum 
együtt énekli a színészekkel ; a közzenénél 
pedig valóságos dalárda van a nézőtéren. 

A második sikere ennek a dalnak, hogy 
Évát újból teljesen visszahódítja Pierre szá-
méra. Most mór nem törődik semmivel, el-
határozza, hogy otthagyja az urát és követi 
régi első szerelmét. Pierre is ugyanezt akarja, 
nem marad egy percig sem a csúnya pénzes-
zsák mellett, aki még fel is szarvazza. Egy-
szerűen faképnél hagyják a hitestársakat. 

„A közvélemény" 
Várhalmy Irén, Bócz Rózsi, Mihályi 

Vigszinház : „Cserebere" 

A komorna és a komornyik életében köz-
ben szintén nagy változás történt, ami nem 
maradt hatástalanul a gróf és a hercegné 
életére sem. A komornának meghalt arrerikai 
nagybátyja, akitől nagy vagyont örökölt és 
igy egyszerre többszörös milliomos lett belőle. 
Ugyancsak meggazdagodott János is, úgy-
annyira, hogy most már nemcsak a neve 
Herczeg, hanem ennek a névnek megfelelő 
módon élhetett is, mint egy igazi herceg. A 
gróf és hercegné felhasználták ezt a kedvező 
konjunktúrát arra, hogy a komorna és ko-
mornyik utján ők is kényelmes uri élethez 
jussanak. Férj és feleségként szerepel a két 
pár és az uj helyzetről éneklik a darab egyik 
legmulatságosabb jelenetében az opera-kvar-
tettet, amelynek zenei ötletessége még jobban 
érvényesül a négy szinész ellenállhatatlan 

humoru pompás előadásá-
ban. 

Egyéb már nem történhet 
a második felvonásban, csak 
éppen az, hogy az összes 
szereplők elhatározzák, hogy 
többé nem jönnek erre a za-
jos Ó-Csókfüredre, ahol ismét 
mindenki ismeri egymást és 
egymás múltját. A fiatal párt 
ugyan megkiséilik elválasz-
tani egymástól, mert ezáltal 
veszélyeztetve látják saját 
nyugalmukat és kényelmüket, 
de iparkodásuk nem jár nagy 
sikerrel, mert a harmadik 
felvonásban tapasztalhatjuk, 
hogy azok még jobban sze-
retik egymást. 

De mást is látunk ebben 
a felvonásban. Megváltozott 
a két öreg pár szerelmi elhe-
lyezkedése. Még pedig egé-
szen különös és szinte hi-
hetetlen módon. 

A komorna és komornyik 
libbennek be a színpadra a 
Bucsu-Csókfüredi hotel park-
jában, amely természetesen 
éppen olyan, mint 0 Csók-
füred, csak a padokat és 
ernyőket helyezték ismét más 
bokor közelébe. A két ura-
sági alkalmazott egy pár lett. 
Mind a ketten gazdagok és 
mind a ketten utálják a ko-
mornaéletet. amely olyan 
szolgai helyet juttatott szá-
mukra régi — hogy is mond-
juk csak — élettársaik mel-
lett. Gondoltak tehát egyet és 
összeházasodtak. így tehát 
vége lett a gróf ur és a her-
cegné jómódjónak. Ok sem 
tehettek egyebet, ők is össze-

Lici házasodtak és a képzeletbeli 
Angelo foto hercegnőből igazi Herczeg 
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Góthné Kertész Ella 
Vígszínház: „Cserebere" Angel»foto 

(Ruháját Rosenbergné, 
Személynök-utca 16, szállította) 

szántak neki. Most bebizonyította, hogy 
igazi primadonna-temperamentum szépen kul-
turált, tiszta csengésű hanggal és nagyszerű 
színészi kvalitásokkal. Kertész Dezső meg-
lepő jártasságot tanúsított az operett bonvi-
vant szerepkörében. A három kislány között 
feltűnést keltett Mihályi Lici. Várhalmi Irén 
és Bócz Rózsi szintén igen ügyesek. Az elő-
adás sikerének egy jelentékeny része Stefa-
nidesz Károlyé, aki finoman, ötletesen vezé-
nyelte a zenekart. 

Külön szenzációja az előadásnak Góthné 
toilettejei. Ha Párisban zajlik le ez a pre-
mier, az újságok hasábokat irtak volna 
ezekről a ruhacsodákról. Mi csak annyit 
emiitünk meg róluk, hogy mind külön-külön 
egy-egy meglepetés, csupa' fantázia, stilus, 
érdekesség, finomság. A ruhákat Rosenbergné 
szalonja szállította. 
Rosenbergné éveken 
át Párisban tanulta a 
szinekés vonalak mű-
vészetét. Hogy jól 
megtanulta, bizony-
ság e három toilette. 

Jánosné lett. Az előkelő párnak pedig va-
lami jövedelem után kell nézni. Mindjárt 
kínálkozik is az alkalom. A komornának é< 
komornyiknak komornára és komornyikra 
van szüksége. Ezt a kedvező alkalmat igazán, 
nem lehet elszalasztani, elfogadják az állást. 

így tehát összekerült a három pár, akiket 
Isten és a szerző egymásnak teremtett. 

A darab önmagában is pompás, hát még 
a Vígszínház színészeinek nagyszerű művé-
szetén keresztül. Góthné elragadó az álher-
cegné szerepében. Hegedűs Gyula egyszerű, 
természetes és bensőséges humora, remek 
művészi figurát faragott a komornyikból. 
Góth Sándor felülmúlhatatlan operett-buffo 
stílusos grófja az utóbbi évek bohózati 
figurái között páratlan alakítás. H. Balla Ma 
riska a komorna szerepében méltó'í partnere 
volt a három nagy színésznek, i' "J 

A darab egyetlen nem parodizálható ope-
rett-párja Hajdú Eta és Kertész Dezső volt. 
Hajdú Eta a Fővárosi Szinház művésznője, 
ahol az operettelőadásokban nagy szerepet 

Góthné Kertész Ella 
Vígszínház : „Cserebere" Angelo foto 

(Ruháját Rosenbergné, 
Személynök-ulca 16, szállította) 
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Kikiáltó a „Műkedvelők Színpada" előtt* 
Irta : SZENES BÉLA 

Hölgyek, urak, erre tessék, erre, ide 
érdemes bemenni, — mert itt nem lát-
ható sem a drágaság, sem a numerus 

clausus, sem a 
Nagyatádi csiz-
mája, sem a 
Sokorópátkai 

hasa, itt nem 
látható Gaál 
Gaszton, amint 
megtagadja az 
adófizetést, itt 
nem látható 
Pékár Gyula, 
amint darabot 
ir, — el lenben 
itt láthatók és 
hallhatók Bu-
dapest legjobb 
műkedvelői — 
egy ur, aki ugy 
táncol. mint 

Rátkai, bár ő nem az igazi Rátkai, ha-
nem csak egy sokorórátkai, egy éne-
kes, ki pont olyan, mint Király Ernő. 
éppen olyan két füle ven, itt látható 
továbbá egy borbélylegény, aki habozás 
nélkül kivágja a magas cét, egy mani-
kürkisasszony, kinél már felfedezhetők 
az oroszlánkörmök, egy vivómester, ki 
a színpadon ki fogja vivni a sikert, egy 
pincér, aki vicceket fog feltálalni, egy te-
lefonoskisasszony, aki egy párjelenetben 
— mással beszél, egy orvos, aki 
addig nem nyugszik, mig önök halálra 
nem nevetik magukat, egy villamos-
kocsivezető, aki babérban akar gázolni, 
továbbá egy soffőr, aki a szinpad 
utáni vágyakozásban elvesztette egyik 
kerekét, itt látható egy kertész, aki 
füt-fát összehord majd az önök mulat-
tatására, egy órás, aki érzi, hogy ütött a 
siker órája, egy fakereskedő, aki a 
világot jelentő deszkák után vágyódik, 
továbbá egy tőzsdeügynök, aki a kulissz 
után megkívánta a kulisszákat is, itt 
látható egy öreg csil lagász leánya, aki 
kabarécsillag akar lenni, egy bankigaz-
gató felesége, aki tánc közben ugy emeli 
a lábát, mint férje a kamatlábat, egy 
politikus, aki itt is reménykedik é s egy 
stréber, aki itt is szerepet akar játszani, 

• Ezt a nagyszerű konferanszot az Ujságirónapon 
mondták el az Angol Parkban. 

itt látható egy fogorvos, akinek csak 
arra fájt a foga, hogy itt játszhasson, 
egy festőnő, aki a színpadon is jól fest, 
egy evezősbajnok, aki be akar evezni a 
népszerűség tengerére, itt látható egy 
kőműves, aki a nemzet napszámosai 
közé állna, egy amerikai milliomos, ki-
nek kincs van a torkában, egy pék, aki 
reméli, hogy kisütik róla, hogy tehetsé-
ges és egy rabbinövendék, aki Thália 
papja akar lenni. — Itt láthatók és hall-
hatók Budapest legjobb műkedvelői és 
aki kedveli a műkedvelőket, az paran-
csoljon besétálni. 

Odabenn mindenki felléphet, akárcsak 
a választásokon. És a közönség szava-
zással dönti el, hogy ki a legjobb mű-
kedvelő. Aki megváltja a jegyet, szava-
zati jogot nyer, mely a legközelebbi 
képviselőválasztáson is érvényes lesz. 
Tessék tehát besétálni, hölgyek, urak, 
erre tessék, erre . . . ( Ismét elölről az 
egész.) 

A KÉT „KIS." Az egyik 
„kis" a kis Balla, akit nem 
kell bemutatni a Színházi 
Élet olvasóinak, a másik 
..kis" a kis Ötvös• A kis 
Ötvös egyik legszimpatiku-
sabb tagja az Otthon-kör-
nek, azonkívül a legelsőbb-

rendü hirü bankár, ő nála játszik minden 
író, színész, színésznő. A kis Balla is a kis 
Ötvösnél játszik- Nagyon szenvedélyes játékos 
a kis Balla s órákhosszát szokott vitatkozni 
a papírokról a kis Ötvössel. A bankár végre 
is megunta a sok beszédet és kijelentette, 
hogy nem áll többé szóba Bellával. Abban 
állapodtak meg, hogy csak jelekkel érintkez-
nek ezentúl egymással. Ez a következőkép 
történik már napok óta : a kis Ölvös belép 
az Otthonba, mire Balla rögtön elébe ugrik 
és ráfúj. Ha a fújás következtében a kis 
Ötvös meginog, ez azt jelenti, hogy a kis 
Balla papírjainak árai is ingadoznak ; ha 
azonban szilárdan állja a fújást — ez „szi-
lárdságot" jelent. Vasárnap is, amikor zsú-
folva volt az Otthon, lejátszódott ez a.jele-
net, csakhogy egy kis változtatással. Ötvös 
belép, Balla ráfúj, mire a kis Ötvös szó nél-
kül végigterült a földön. 

A kis Balla mindent megértett. Fel kellett 
mosni szegényt. Pedig nem is álltak olyan 
rosszul a papírjai, mint ..Ötvös jelképezte. 
Csak viccet csinált a kis Ötvös. Mert viccet, 
azt csinál. De hibát sosem. 
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Megbékültem... 
„A púpos Boldizsár legendája" szerzőjének 

levele a Színházi Élethez 
A Magyar Színház legközelebbi újdon-

sága Tímár Mihály „A púpos Boldizsár 
legendája" cimü darabja. Rendkívül ér-
dekes ez a darab, aminthogy rendkívül 
érdekes a szerzője is. Timár Mihály, az 
uj szerző, tul van az élet delén, foglal-
kozása : cinkografus, „A púpos Boldizsár 
legendája" az első darabja. Egy csöndes, 
halkszavu, szomorú öreg ur Tímár Mi-
hály és olyan szeme van, mint a gyer-
mekeknek és az angyaloknak. Ha lehet, 
kérjük szépen, ilyen szemmel tessék ol-
vasni itt következő levelét, melyet a 
„Színházi Élet" szerkesztőjének irt : 

Igen tisztelt Szerkesztő ur ! 
„A púpos Boldizsár legendájáéból a 

próbák most folynak. Részemről ebben 
a rövid mondatban a téma ki is volna 
meritve, mert hiszen a szereplők felso-
rolása, a bemutató e lőadás időpontja 
már riport körébe — tehát nem énreám 
tartozik. Hogy nekem, mint aki ezutlal 
elsőizben kerülök a szinpad légkörébe, 
sok, nagyon sok érdekes és reám nézve 
uj benyomásokban van részem, ez ter-
mészetes, de épp oly érthető, hogy eze-
ket, bármily kedvesek és bátoritók reám 
nézve, már az előkészülő darab érde-
kében is, a nyilvánosságra nem hoz-
hatom. 

A színdarab műfaját a „legenda" jelzés 
valahogyan körülírja. Tartalma : egy em-
ber örömei é s vergődései, a jó és rossz 
szel leme egymás elleni küzdelmében — 
lelkeért. 

Annyit elmondhatok még, hogy semmi 
miszticizmus, semmi talányszerü nincsen 
benne, szimbolizmusa pedig átlátszó, 
könnyen érthető, de főleg, dacára, hogy 
az első és utolsó fejezet a túlvilágon 
játszik, távol áll minden blaszfémiától ! 
Mindamellett a humornak sem tértem 
ki, ahol kínálkozott. 
«Darabom 1917 óta várta előadását s 

•bár hiába tagadnám, hogy e hosszú 
várás sok szomorúságot okozott nekem, 
most nemcsak hogy megbékültem felette, 
d e szinte ugy érzem, mintha előnyére 
vált volna, hogy csak most kerül elő-

adásra. Nem merném teljes határozott-
sággal állítani, de mintha a borzasztó 
háború és még most is duló utóhatásai 
által megrendült „Világiélek" egy a múlt-
tal kibékítő és a szebb jövőt ígérő 
„Valami" után áhitozna. 

Lehet, hogy ez így csak az én képze-
lődésemben létezik, de én tényleg a 
harcizaj elől menekültem, amikor 1916-
ban e darabomat megírtam és legalább 
egy legendában akartam a jót, a nemes 
és igaz emberi érzést diedalra juttatni. 

Szívből fakadt, szívhez szóljon . . . 
Ha még — és nem mellékesen ! — 

felhozom, hogy értékes é s a darab tar-
talmát kiszinesitő, kiegészítő zenéjét 
Berény Henrik irta, ugy mindent el-
mondtam, ami még elmondani valóm 
volt. 

Tisztelő hive 
Timár J. Mihály 

Berény Henrik és Timár Mihály 
a Magyar Színház előtt 

Papp János felvétele 
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Móricz Zsigmond uj regényt fejezett be 
Látogatás az iró leányfalui vil lájában 

("Kiküldött munkatársunktól) 
A kibontakozó szezon egyik legjelentősebb 

irodalmi eseményét ünnepli Móricz Zsigmond. 
Uj regénnyel lepte meg olvasói táborát. Ebből 
az alkalomból felkerestük az illusztris irót 
leányfalui villájában, ahol csa ládja körében 
nyaral és a pihenés mellett jut ideje arra is, 
hogy halhatatlan munkásságának legértéke-
sebb fejezeteit megalkossa. 

Öt percnyire van a Móricz-villa a leány-
falui kikötőtől. Vasárnapi ruhába öltözött, 
kimosdatott kis parasztgyerekek boldogan vál-
lalkoznak az idegenvezető szerepére és nagy-
jelentőségű tisztségük tudatában büszkén lép-
kednek előttünk a poros falusi utcán. 

— Ehun van a — mutat rá az egyik egy 
takaros, egyszerű udvarházra — tessen csak 
ott a kisajtón bemenni . 

Bűn volna erről a házról és annak lakói-
ról egyetlen nagyképű mondatot leirni és el-
képzelhetetlen volna frázisokat puffogtatni 
Móricz Zsigmondról, a legközvetlenebb ma-
gyar Íróról. Amilyen a gazda, olyan a háza 
tájéka. Móricz Zsigmondné magyaros vendég-
szeretettel fogad és kijelenti, hogy csak ebéd 
után lehet szó „hivatalos" diskurzusról. A 
verandán terítenek. Ez a veranda arról neve-
zetes, hogy a szobákba vezető aj ta ja egyike 
az ország leghíresebb autogrammgyüjteményé-

Móricz Zsigmond 
leányfalui dolgozószobájában 

Papp János felv. 

nek. Minden látogató ráírja a nevét erre az 
ajtóra, amely évek hosszú sorén igy a n a-
gyar közélet legkiválóbb neveit gyűjtötte össze 
és őrizte meg. Már hozza is Móricz Virág, 
egy bájos serdülő lányka, ez iró legidősebb 
gyermeke, a híressé vált ceruzát, hogy ez 
uj látogatók is beírják neveiket. Egy futó pil-
lentás a sok száz névre : Heinrich Gusztáv 
és Hevesi Sándor, Fenyő Miksa és Rózsa-
hegyi Kálmán, Rippl-Rónai és Bárdos Artúr, 
a tudomány, a művészet és a közgazdaság 
legkiválóbb képviselői találkoznak a Moricz-
villa ve randá jának a j ta ján . 

Ebéd közben a hétéves Lilike szolgál 
irodalmi szenzációkkal. Megtudjuk, hogy a 
Horváth Henrik bécsi és a Téglás Dezső bácsi 
szintén vendégek, de most nincsenek itthon. 

— Ők fordítják a Sáraranyt németre és 
f ranciára — mondja a Lilike, aki azt is el-
árulja, hogy az ap jának még egy' színdarab-
ját se látta, viszont moziba sokszor volt. 

— De miért nem nézte meg i n k á b b a Sári 
bírót ? — kérdeztem. — Az van olyan jó 
darab, mint akármelyik mozisláger — teltem 
hozzá, hogy kritikai tudásomat csillogtassam. 

Lilike fölényesen válaszolt : 
— Azért nem néztem meg, mert mikor 

adták, akkor én még nem voltam megszü-
letve. 

Ilyen súlyos érv előtt meg kell hajolni. De 
hozzátette Lilike, aki a hét évével ugy tud 
mindent, mint Intim Pista, hogy legközelebb 
a Nemzetiben felújítják a Sári birót s akkor 
ő is megnézi. 

Ebéd után a kertbe vonulunk át, ahol öreg 
diófák tartanak ernyőt a nyárutói nap meleg 
sugarai elé. Kérésünkre itt beszél először a 
nyilvánosság számára Móricz Zsigmond az 
uj regényről, „A kis Vereshajuról." 

— A feleségem indítványára végre tegnap 
elfogadtam ezt a címet, mert eddig nem volt 
cime a regénynek. Egy kis felvidéki bánya-
városban játszódik le a történet, ahol mű-
kedvelői előadásra készül a fiatalság. Egy 
nagyon fiatal, bájos és ártatlan urilányka 
játssza a főszerepet, a Vereshaju címszerepét. 
A színház társadalmi szenzációvá dagad a 
kis városban. Felfordul a mindennapi élet s 
egyetlen színielőadás körül kivirágzik a vá-
ros erotikája, amely eddig ott szunnyad az 
apró házakban . A polgári élet nyugodt me-
netét izgalomba hozta a „Vereshaju" és a 
kulisszák varázsa fellobbantotta a szenve-
délyeket. 

— Minden életre kel az előadás körül, ami 
a sz ínházaknál divatos s ami eddig isme-
retlen volt a kisváros tespedő csendjében. 
Megterem a színházi pletyka, a pr imadonna-
kul tusz és primadonna-féltékenység, becs-
vágy, harc a szerepekért és mindaz, ami 
benne van ebben az egy szóban: színház. 
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És az egész szövevényes játék tetején ott 
lebeg egy ártatlan, semmit nem tudó fiatal 
leány, akinek fogalma sincs arról, hogy mi-
csoda fölindulás központjába került. Az ő 
száméra csak ártatlan derűs epizód maradt 
az előadás, őt elkerülték a hullámok, ame-
lyek exisztenciákat és családi boldogságokat 
sodortak el magukkal. 
t Csak ennyit árult el az iró a regény vázla-
téból, de ez is elég arra, hogy az uj regény 
iránt felkeltse a magyar közönség érdeklődé-
sét. Színházról beszélgettünk ezután, a Hamu-
pipőkéről, amely pár nap múlva kész lesz és 
a Vígszínházban kerül színre. 

— Ha ugyan elfogadják — jegyzi meg 
Móricz Zsigmond és mindannyian elmoso-
lyodunk, pedig nála még ez a túlhajtott sze-
rénység is természetes és keresetlen és hiá-
nyával van minden póznak. 
iâï— Mikor irta az első darabját ? — kérde-
zem. Meleg, beszélő szeme derűsen csillog. 

— Harmadik gimnázista koromban — 
mondja mosolyogva — Én is játsztam a fő-
szerepet Sárospatakon. Pista öcsém, aki el-
esett szegény a Doberdón, volt a női fősze-
replő. Nagyon helyes volt leányruhában. Jól 
sikerült az előadás. 
f-'íA darabról nem akar beszélni. „Nagyon 
fantasztikus história volt" — mondja. A kéz-
irat most is megvan, de nem engedi közölni, 
pedig nagyon érdekes volna. 

— Majd ha még öregebb leszek — háritja 

el mosolyogva kérésünket. Aztán folyta'ja 
visszaemlékezéseit, jólesően, boldogan viszi 
a szót, mint aki a legkedvesebb élményét 
mondja el. 

— Nyolcadik gimnázista koromban gyalog 
elzarándokoltam Kassára és jelentkeztem az 
ottani színigazgatónál. 

— „Mi akar lenni ? Komikus ?" — kérdezte. 
— „Nem én" — szóltam önérzetesen. 
— „Mert tragikus nem lehet, nincs hozzá ter-

mete" — mondta ki a direktor a lesújtó ítéletet. 
— Azt feleltem, hogy rendező akarok lenni, 

mire kinevetett és azt mondta, hogy menjek 
haza, nincs mit keresnem a színház körül. 

— Huszonöt évvel ezelőtt irtam egy drá-
mát, beadtam a Nemzeti Színház Mészáros-
pályázatára, de még döntés előtt visszakér-
tem, rájöttem, hogy rossz. Tiz évvel később 
aztán 1909. nyarán kilenc nap alatt megírtam a 
Sári birót... Aztán a Sári bíróról beszélgettünk, 
legkedvesebb színpadi müvéről, amit Lilike 
elháríthatatlan akadályok miatt nem néz-
hetett meg s amelyet most ismét játékrendre 
tűzött Hevesi igazgató ur, hogy Lilike is 
pótolhassa, amit önhibáján kivül elmu-
lasztott. 

A kerti diófák már felemelték árnyékukat 
a pázsitról, amikor elhagytuk a vendégláló 
házat egy olyan félnap emlékével, amely 
olyan drága élmény maradt számunkra, mint 
egy Móricz-novella. 

Stella Adorján. 

Móricz Zsigmond feleségével, leányaival. Téglás fordítóval és Stella Adorjánnal 
l e á n y f a l u i k e r t j é b e n Papp János felv. 
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Lovagok—Cabinet szeparé—A vonós-
négyes - sóhivotol - Végre egyedül 

— Az Apolló első premierje — 
Szeptember első napjai meghozták az 

Apolló Színpad első premiérjét is. A 
szinházi események között mindig nagy 
érdeklődés előzi meg az Apolló bemu-
tatóit, amelynek színpadán rendszerint a 
legkiválóbb írók és kabaréirók szólalnak 
meg, az Apolló pompás gárdájának mű-
vészetén keresztül. 

A műsor kiemelkedő száma Zágon Ist-
ván, a f iatal kabaréiró-gárda egyik leg-
tehetségesebb tagjának egyfelvonásosa, 
amelynek címe : Lovagok, avagy az em-
ber nem tudja. Már a műfaj meghatáro-
zása is érdekes: Furcsa zenés vidámság. 
Losonczi Dezső kiváló művészi értékű 
számokat komponált a rendkivül érdekes 
librettóhoz, amelynek minden szava való-
ban csupa ötlet és furcsa vidámság. Fé l -
órán keresztül valóságos kacagásorkán a 
nézőtér. A darab szereplői között Szöllősi 
Rózsinak, Salamonnak, Ujvárynak, Kő-
Várynak és Posner Magdának, a kabaré 
uj tagjának, jutott hálás feladat. Csák-
mány cipőfelsőrész-készitő és kontremi-
nőr szerepe különös sikert hozott Salamon 
Bélának, aki rövid idő alatt az Apolló 
gárdájának egyik legnépszerűbb tagja lett. 

A műsor másik hosszabblélekzetü da-
rabja a Cabinet szeparé cimü rokokó 
maszkjáték. Nem először fordul elő, hogy 
az Apolló színpadján igen érdekes mű-
fa j ja l találkozunk. E z is egyik legrégibb 
évszázados színdarab — előadásforma, 
amelynek valaha igen nagy sikere volt. 
Francia miliőben történik az érdekes és 
izgalmas cselekmény, amelynek fősze-
replői a márkiné, a fekete, sárga és 
zöld dominó. A márkinét Haraszti 
Mici játssza tökéletes művészettel, part-
nerei Herczeg Jenő, dr. Bánóczi Dezső 
és Bende László, mindhárman nagysze-
rűen játszanak. 

Rendkívüli sikere van Szőke Szakáll bo-
hóságának, amelynek címe Vonósnégyes. 
A szerző Salamon Béla számára irt 
ebben a nagyszerű humoru jelenetben 
brilliáns szerepet. Salamon utolérhetetlen 
egyéni humora, groteszksége pompásan ér-
vényesül a kitűnő figurában. Áldori, 

Győri Matild, Faragó Sári, Barabás, 
Szenes, Bende, Berky Kató, valameny-
nyien egy-egy kitűnő figurával járulnak 
hozzá a jelenet sikeréhez. 

A tréfák közö'.t harsogó kacagást kelt 
Kőváry Gyula Végre egyedül-je, amely-
ben a szerzőn kivül Berky Kató, Her-
czeg, Bende, Sándor Annus játszanak si-
került alakokat. 

Nem kevésbé mulatságos a Sóhivatal 
cimü Békefi- tréfa, amelynek zenéjét 
szintén Losonczi Dezső irta. Ujváry, 
Áldori, Herczeg, Kőváry és Szenes ebben 
is tengernyi kacagást inspirálnak. 

A magánszámok között természetesen 
Szöllősi Rózsi és Kondor Ibolya szólói 
aratják a legnagyobb sikert. Szöllősi 
Rózsi ugy két vidám kupiéját, mint sze-
riőz dalát tökéletes művészettel adja elő. 
Kondor Ibolya ebben a műsorban is 
ujabb tanújelét adta, hogy milyen kiváló 
sanzonénekesnő és hogy egyre jobban 
fejlődik. 

A magánszámok között szerepel az 
Apoll ó Szinpad uj tagja, a f iatal és 
rendkivül tehetséges Sándor Annus. 
Hangja igen szép és előadási képessége 
is jogossá teszik azt a reményt, hogy 
rövidesen népszerű tagja lesz az Apolló 
ensembléjának. Radó Sándornak most is 
szép sikere van. 

Bánóczi Dezső dr., akinek különösen 
parasztkupiéi emlékezetesek, most is egy 
ilyen zsánerű számot ad elő Hollós Bo-
rával. Cime: Mit ir a zujság; szerzője 
Zágon István, kérdezi Hol lós Bora, felel 
rá Bánóczi. Őszinte sikere van a kitűnő 
ötletnek. 

Az Apolló uj műsorának minden száma 
fokozza az előadás sikerét, amelyet egy-
forma mértékben kiérdemel minden szám 
és minden szereplő. 

Az előadás kezdetén ismét megjelent 
a függöny előtt Kőváry és szellemes 
konferanszával nagy sikere volt. A közön-
ség őszintén örült, hogy a kedves Cincit, 
-— akinek oly nagy érdeme van abban, . 
hogy az Apolló ilyen népszerű lett, — 
ebben a minőségében is viszontláthatja. 

A régi és uj tagok együttes bemutatko-
zása a legteljesebb sikerrel járt és előre 
vetette az Apolló u j szezonjának el nem 
maradható művészi eredményeit. 
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Dörgei Jolán és Harasztos Gusztáv 
Budai Szinkör : „Az Ember tragédiája Mészül; íe v. 

Amióta Sebestyén Géza, a Budai Szinkör 
igazgatója, Tháliának Krisztina-téri favázas 
hajlékából komoly igényű művészi intéz-
mény lett. Évről-évre hatalmasabb léptekkel 
közeledtek az előadások és a műsor a pesti 
színházak nívója felé és nem ez idén tör-
tént először, hogy teljes mértékben el is érték 
azt. Annál megbecsülésre méltóbb ez a 
munkateljesítmény, mert Sebestyén Géza 
igazgatásának esztendei összeesnek a magyar 
színészet legválságosabb korszakával, amely-
ben a művészi szempontot igen nehéz volt 
felszínen tartani a materiális szempontok 
előrenyomulásával szemben. 

Pár évig magyar szerzőgárda szóhoz jut-
tatása volt Sebestyén Géza főcélja, ezt foly-
tatta az idén is, amikor egész eddigi sze-
zonját magyar szerzők darabjai sorozatos 
e lőadásának szentelte. A huzamos operett-
sikerek mellett nem feledkezett meg az igaz-
gató a drámai társulat művészi ambícióiról 

sem, annál is természetesebben, mert hiszen 
maga is elsősorban színész, még pedig a 
legkitűnőbb drámai színész, akinek a Ma-
gyar Színházban számos emlékezetes sikere 
volt. Már növendék koréban előre vetette 
fényét Sebestyén Géza színészi egyénisége, 
amikor, mint tizenkilenc esztendős szinész-
akadémista ugy játszotta el a „Velencei 
kalmár"-ban Shylock szerepét, hogy arról 
az egész akkori magyar sajtó megemlékezett. 
Színészi pályája ezután a kolozsvári Nem-
zeti Színházon keresztül vezetett a Magyar 
Színházhoz, ahol az intrikus jellemszerep-
körnek adott művészete kiváló értéket. 

Mint színigazgató csak fokozta és erősí-
tette azt a szeretetet és népszerűséget, amely 
a közönség és a szinésztársadalom körében 
mindenkor körülvette. A mostani szezon és 
eddigi direktori működésének betetőzéséül 
most előadta Madách Imre halhatatlan re-
mekmüvét : Az Ember tragédiáját. A ma-
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gyar irodalom büszkesége ez a drámai köl-
temény, amelynek sikeres előadása a leg-
nehezebb. de egyszersmind legszebb és leg-
hálásabb feladata egy színtársulatnak. A Budai 
Színkör tehetséges, derék színészei, élükön 
Sebestyén Gézával, dicséretreméltó buzga-
lommal látlak hozzá a nehéz feladat mennél 
tökéletesebb megoldásához, amely vala-
mennyiük számára a legteljesebb sikert hozta 
meg. Nemcsak az előadásból kiemelkedő 
egyéni alakításoké ez a siker, hanem egy-
szersmind az előadás egész képe, az össz-
játék az egységes stílus érdeme. 

Mindjárt ennél a pontnál kell a legmele-
gebb elismerés hangján megemlékezni „Az 
Ember tragédiája" budai előadásának ren-
dezőjéről, Bársony Aladárról- Bársony évek 
óta drámai főrendezője a Sebestyén Géza 
társulatának. Tí-
pusa a lelkes, 
avatott kezű szín- . . . , 
házi rendezőnek, 
akinek hozzáértő 
munkája vala-
mennyi drámai 
előadáson meg-
látszott. Az Em-
ber tragédiája 
rendezése ugyan 
csak próbára 
teszi a rendező 
képességeit, aki-
nek itt valóban 
ezer szemének 

hoz. Valemennyi színbeállítása hozott valami 
stílszerű és a mü hangulatával asszonnáns újí-
tást. Az egész előadason végigvonult a ren-
dezés gon-
dos körül-
tekintése, 
ötletei és 
intelligen-
ciája. Bár-
sony Ala-
dár meg-
érdemelte 
azt az el-
ismerést, 

amely a 
felvoná-

sok végen 
a rende-

Harasztos, Dörgei, Miklós Marcell 
Budai Színkör : „Az Ember tragédiája" 

Mészöly felv. 

kell lenni. Különös érdeme Bársony Aladárnak, 
hogy sem a részletekben, sem az összhatás 
elérésében nem ragaszkodott a régi sablon-

Bársony Aladár 
Az Ember tragédiája 

rendezője 

zőnek adresszált 
lelkes tapsokban 
nyilvánult meg. 

Természetes, 
hogy az előadás 
egyéni értékei 
között messze 
kimagaslott Se-
bestyén Géza 
döbbenetes erejű 
Luciferja.Arossz 
angyalának jel-
; lemábrázolása 
sok gondot adott 
már nemcsak a 

színészeknek, 
hanem filozófus 
bölcseknek és 
az irodalombu-

vároknak is. Sebestyén, aki a Faust Mefisztójá-
nak alakjában mér egyszer megbirkózott a ne-
gatív szellemisten lényének komplikációival, 
most bámulatraméltó szinészmüvészettel vá -
lasztotta el ezt a két alakot egymástól. Amíg 
Mefisztóban a cinikus, sőt szatirizáló hajlan-
dóságú, csaknem léha, tréfáskedvü, vidám 
ördögfickót festette meg, addig Lucifert filo-
zófus elmélkedőnek, sokszor keserű bölcsnek, 
az emberiélek balfelét betöltő szellem-ma-
tériának rajzolta. Es a felfogásbeli különbség: 
a legjobban érezteti a két költemény közöttk 
különbséget is és ez fejezi ki a legmarkán-
sabban Goethe és Madách eltérő elképze-
lését a rossz szellemének feladatáról és fo-
galmáról. Madách Imrét korának kritikusa 
fájdalmasan megvádolták azzal, hogy Goethe-

Sebestyén, Dörgei, Harasztos 
Budai Színkör: „Az Ember 
t r a g é d i á j a " Mészöly felv. 
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Molnár Völi 
Budai Színkör : „Az Ember tragédiája" 

Mészöly felv. 

gadó temperamentummal. Alakításában biztos 
jelekkel bontakozott ki a nagyjövőjü színész 
pályája. 

Az előadás többi szereplője közül dicsé-
rettel Molnár Valériát kell felemlíteni. Egé-
szen fiatal színésznő, csak most került ki a 
szinésziskolából és a Kaméliás hölgy Mar-
gitja után feltűnést keltett Hippia megrázó 
erejű eljátszásával. Ugyancsak fokozott el-
ismeréssel kell leirni Dózsa István nevét, aki 
mint már a Vígszínház szerződtetett tagja 
játszotta el Péter apostol és a tudós szerepeit. 
Mind a két alakítás értékes színészi munka. 
Miklós Marcell néptribunja lendületes, erőtől 
duzzadó szinészprodukció, zengő magyar 
beszédkiejtése egyik legértékesebb tulajdona. 
Balázs, mint Danton, első jelét adta figye-
lemre érdemes tehetségének, amelynek leg-
kiütközőbb vonása az ércesen csengő orgá-
num. Az előadásnak valamennyi többi szerep-
lője : Gáspár Jenő, Lóránt Vilmos, Pallós János, 
Abay Gyula, Bártfay Lenke, Baksay Judith 
és Halmos János, valamennyien méltóan 
illeszkedtek bele az előadás diszes keretébe : 
egytől-egyig stílusos, értékes alakokat ját-
szottak. 

Az előadás külső kerete művészi áldozat-
készségének bizonyítéka. Valamennyi díszlet 
megérdemelné, hogy külön foglalkozzunk vele. 
A publikum nem győzte bámulni az egyre 
meg-megujuló színváltozások tökéletes hatását. 
Csupa hangulat, stilus minden egyes szin. 
A díszleteket, amelyek sok tekintetben el-
térnek Az Ember tragédiája eddigi díszleteitől 
Kéri mester festette. Az előadás kisérő zenéjét 
Donáth karnagy dirigálta. 

A premiéren megjelent az egész színházi 
és irodalmi arisztokrácia, irók, színészek lel-
kesen gratuláltak Sebestyén Gézának, akinek 
ifiabb báró dr. Wlassits Gyula, szinészeti fő-
felügyelő is melegen szorította meg a kezét. 

utánzó és utánérző, csak később jöttek rá 
gondolkozó elmék, hogy mily nagy az elgon-
dolás és szerkezetbeli különbség a két mü 
között. Ha Arany János, az Akadémia akkori 
főtitkára nem látja meg ezt a különbséget, 
akkor Az Ember tragédiája örökértékü kéz-
irata talán a költő szobájának kályhájában 
hamvadt volna el. 

Ugyanígy vannak a színészek is a két köl-
temény főalakjának, az ördögszellemnek 
megkülönböztetésénél is. Alig akadt eddig 
színész, aki Mefisztót és Lucifert egyforma 
tökéletességgel el tudta volna játszani. És 
nem is könnyű feladat ez, hiszen az elvá-
lasztó jellemfalakat csak alapos vizsgálódás, 
elmélyedés utján lehet megtalálni. Sebestyén 
Géza ihletett szinész-müvészete és intelligen-
ciája megtalálta és felépítette. Ezen az alap-
tónuson kívül mesteri a részletek kidombo-
ritása is, különösképen az egyes színek be-
fejező akkordjaiban. 

Éva szerepe Dörgei Jolánnak, a társulat 
értékes talentucr.u hősnőjének jutott. A nő, 
mint az Ember fejlődésének, drámáinak és 
tragédiájának örök mozgató ereje, poétikus 
és sokszor reális színekben domborodik ki 
alakításán keresztül. Éles vonalakkal választja 
el a paradicsom Évájától az eszkimó feleségig 
generálódó és degenerálódó nő skáláját és 
mindenütt nivós és komoly színészi eszkö-
zökkel. 

Ádám szerepében stílusos partnere volt az 
első előadásokon Földessy László, azután 
Harasztos Gusztáv. Földessy érettebb, mar-
kánsabb szí-
nészi egyéni-
ségének meg-
felelően, gyö-
nyörű magyar 
kiejtéssel és 
színészi in-
telligenciával 

Harasztos 
Gusztáv pe-
dig fiatalos 
hevülettel,kü-
lönösen a 
szerelmes je-

lenetekben 
magéval ra-

Sebestyén Géza 
Budai Színkör: „Az Ember tragédiája" 

Mészöly felv. 
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MOLNÁR VALI (Hippia) 
Budai Szinkör : „Az Ember tragédiája" 
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hiszem, mindenki szereti. Lili nemcsak II-
lésházy gróf, de a közönség szivét is meg-
hódította. 

— Én kértein az igazgatóságot, hogy 
tűzze műsorra a »Lili bárónőt«, mert üár 
•közel kétszázszor játszottam, ú j ra és leg-
alább tnég kétszázszor elszeretném j á t -
szani. Kérésemnek eleget tettek, képzel-
hetik, milyen ambícióval és szeretettel ké-
szülök erre a premiernek beillő reprizríe. 
Nein tudom elmondani, milyen jól esik ú j ra 
Lili bárónőnek lenni, sírni, sóhajtani, sze-
retni, boldognak lenni. 

— Ä Városi Színházban százhetven-
háromszor játszottam ezt a szerepet, aztán 
hétszer Budán és összesen nyolcszor Äradon 
és Nagyváradon. Most ú j ra Budapesten, a 
Blaha Lujza Színházban. Szeretném, ha 
itt is olyan szeretettel fogadnának — oh, 
nem engem, hanem a kis baroneszt, — 
tnint annak idején a Tisza Kálmán-téren 
togadták. Az egész város megint tele lesz 
Huszka Jenő bájos melódiáival, a cigány 
esténkint újra mindenütt játszani fog ja : 
»Egy kis cigaretta, valódi finom« és »Tün-
dérkirálynő légy a párom« és a töbai 
ragyogó szép számokat mind. 

Äz ügyelő csöngetett. Megkezdték a 
második felvonás próbáját . PécHy Erzsi 
felsietett a színpadra és onnan kiáltott le : 

— Várjanak egy kicsit, még1 valamit sze-
retnék mondani. 

A zenekar játszani kezdett, PécHy Erzsi 
énekelt, mindenki őt figyelte. Ä színészek 
jis. László Andor, az u j bonvivant és Tamás 
Benő, az újonnan szerződött táncoskomikus 
majdnem elfelejtettek játszani. De csak 
majdnem. Már egészen jó l megy az elő-
adás, Vágó Gézának, a rendezőnek, már 
alig van valami dolga. Teljesen készen 
áll a bemutatóra a darab. Huszka Jenő 
egy zsöllyébe ül, á j ta tosan figyeli a pom-
pás próbát. Mikor befejezték a második 
felvonást, PécHy Erzsi odajön hozzánív 

— Csak azt akartam) — mondja kedve-
sen — hogy nézzék végig a próbát, hogy 
lássák a többieket is, akikkel most játszani 
fogok. A régiek közül csak Vigh Manci 
van mellettem, a többi szerepeket u j sze-
replők játsszák. Először kissé furcisa volt, 
hogy nem Galetta énekel a fülembe, de 
László Andor olyan kedves és tehetséges 
és most már ugy megszoktam, hogyi a 
legnagyobb bizalommal és örömmel nézek 
a premier elé. Nem is szólva a többi kedves 
partnerről , elsősorban Szirmai Imre igaz-
gatóról és a nagyszerű Tamás Benőről, aki 
pompás Frédi lesz, vagy Palásthy Irén volt 
szerepében Raskó Babáról, aztán a pompás 
Rozsnyai Ilonáról és a két fiatal, de annál 
tehetségesebb színészről, Verebes Ernőről 
és Rott Ferencről. Most már őket is annyira 
megszoktam, mintha mindig együtt játszot-
xam volna velük é s meg fogják látni, ez 
az u j együttes éppen olyan jó lesz, mint 
a régi volt, vagy még jobb. 

Péchiy Erzsi nyilatkozik 
— Péct\y Erzsiről 

Elhaltak a »Lili bárónő« első felvonásé-
inak utolsó akkordjai, a Blaha Lujza Szín-
házban. A színészek lemennek a színpad-
ról, rágyúj tanak egy-egy cigaret tára; fá-
radtak a próbától, de azért jókedvűek, 
a darabról beszélgetnek, vagy énekelnek 
egy hangulatos számot. Péchy Erzsi a 
finálé legszebb részeit dúdolgatja, és ha-
ragszik, hogy megzavarjuk szórakozásában. 
De hamar megbocsájt. Mikor meghall ja , 
hogy az emlékeiről érdeklődünk, amelyek 
a »Lili bárónö«-höz fűzik, meghatódik, ke-
resi a szavakat, becézi magában a feltó-
duló emlékképeket: 

— Lát ja , erről szívesen beszélek, a 
»Lili bárónö«-ről. Ez a legkedvesebb sze-
repem, a legjobban szeretem. Ne tartson 
szerénytelennek, de azt hiszem, arattam1 

m á r sok szép é s nagy sikert, volt pár iga-
zán parádés szerepem, amiket szintén sze-
rettem, de a legjobban mégis a »Lili 
bárónő«-t és azt hiszem, abban is volt a 
legnagyobb sikerem. Természetes tehát, 
hogy erre emlékszem vissza legszíveseb-
ben. És még egy nagy, oka van: a kis Lili 
baronesz egy úgynevezett rámirott szerep, 
olyan, ami teljesen »fekszik«, mint énekes-
nőnek és mint színésznőnek egyképen. A 
szerep m a g a ? Erről most nem aktuális 
beszélni, hiszen mindenki ismeri és azt 

Dörgei Jolán, Harasztos, Bártfai Lenke 
Budai Színkör: „Az Ember tragédiája" 

Mészöly fe'v. 
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Az öreg rabbi Akiba, akibe (Akiba — akibe 
mejdnem sikerült rá jó rímet csinálni) annyi-
szor kapaszkodnak a szkeptikusok, kimondta, 
hogy nincsen uj a nap alatt. A „Színházi 
Elet" játékcsinálói ezzel szemben örökké 
azon törik a fejüket, hogy valami uj és le-
hetőleg szellemes játékot találjanak ki a pub-
likum számára. Ebben az örökös párharcban 
megint a „Színházi Élet" játékmesterei győz-
tek, mert hosszas fejtörés után sikerült kifun-
dálniok a legjobbat, amit ugyancsak beható 
és gondos tárgyalás után karakterjátéknak 
neveztek el. 

A karakterjáték alapelemeiben azonos az 
anagrammával, de annál sokkal ötletesebb 
és több szellemességet, főként pedig több 
megfigyelőképességet kiván. Egyszerűen arról 
van szó, hogy valakit nevének kezdőbetűivel 
jellemezzünk. Vegyük például ezt a nevet : 
Varsányi Irén. E név tizenegy betűjét, mint 
kezdőbetűt, a megadott sorrendben belekom-
bináljuk egy vagy több mondatba, amelyek 
az illető név viselőjét a legplasztikusabban 
jellemzik. Tehát az adott esetben a Varsányi 
Irén nevének kezdőbetűiből alakult mondat 
igy hangozhatnék : 

Végtelenül Branyos, rendkívül 
Sokszínű ábrázoló. Nyugodtsága 
igen imponáló, rokonszenves é s 

nemes. 
Valószínű, hogy ennél a jellemrajznál ta-

lálóbbat is fognak adni olvasóink, mert ne-
künk, akik e játékot szórakozásul kitaláltuk, 
nem célunk, hogy a lehető legjobb megol-
dással álljunk elő. Ha valaki törni fogja 
rajta a fejét, bizonyára talál ügyesebb meg-
oldást is, amely a megkötött lehetőségek 
mellett is precízebben jellemzi a művésznő 
lényét. De itt van egy másik példa : Tanay 
Frigyes. 

A hirtelenében odavetett házi megoldás ez 
volna : 

Talán akkor nagyobb, amikor 
isteni finomsággal igyeksz ikg j á-

molatlan egyéneket Sejtetni. 
Persze ez sem a legtökéletesebb, de mi 

nem magunktól, hanem az olvasótól kívá-
nunk hibátlanságot. Hogy hamarjában még 
egy harmadik példával szolgáljunk, vegyük 
ezt a mindenki által ismert és szeretett ne-
vet : Fedák Sári. 

Itt a megoldás ez is lehetne 
Fenomenális, eredeti d iva , álta-
lában kiválik Sok águ ragyogó 

intelligenciájával. 
Mivel ez a három példa eléggé megma-

gyarázza a játék lényegét, most már nyugod-
tan áttérhetünk a pályázati feltételek ismer-

tetésére. Mert az tudvalevő, hogy a „Színházi 
Élet" minden játéka pályázattal van össze-
kötve. A pályázók tetszés szerint választhat-
ják a neveket, a föltétel csupán az, hogy 
ismert nevek legyenek, amely neveknek vi-
selői — irók, színészek, színésznők, művé-
szek vagy politikusok — a közérdeklődés 
gócpontjában állnak. Mert, csak ez teszi le-
hetővé, hogy a „Színházi Élet" szerkesztősé-
gének kebelében magalakult zsűri dönteni 
tudjon a legszellemesebb és legtalálóbb meg-
oldások között. A játékban résztvevők hama-
rosan rá fognak jönni, hogy kemény fába 
vágták a fejszéjüket, mert nemcsak arról van 
szó, hogy a kezdőbetűk segítségével értelmes 
mondatokat ácsoljunk össze, hanem inkább 
arról, hogy uj és eredeti mértéket kapjunk a 
közönség kombinatív módszerrel súlyosbított 
kritikai erejéről. A megoldásokat természete-
sen hétről-hétre közöljük a beküldők aláírá-
sával együtt. A szerkesztőség tagjaiból ala-
kult zsűri a fiz legszellemesebb megoldás 
beküldőjének az illető tiz név viselőjének 
autogrammos fényképét adja jutalmul. 

Pallós János 
Budai Színkör: „Az Ember tragédiája 

Mészöly fel' 
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KI az a Jeszenszky ? 
— Nem tetszik tudii , ki az a Jeszenszky ? 

— kérdezi naponta iksz ember tőlünk, levél-
ben és telefonon, színháziak és piivátok egy-
formán kíváncsiak rá, hogy ki lehet az az 
ember, aki igy egyszerre előbukkant az is-
meretlenség homályéból és egyenesen a 
Városi Színház színpadjáról fog bemutat-
kozni a közönségnek, mint Bú s Fekete László 
operettjének, a Raguza hercegé-nek kompo-
nistája. 

Nem kis dolog egyszerre ilyen előkelő hely-
ről szólalni meg annak, akinek neve eddig 
valóban ismeretlen volt a színházi publikum 
előtt. Mert Jeszenszky Gyulát eddig senki 
sem ismerle, még maga a librettista Bús Fe-
kete László sem. Ugy jutott hozzá véletlenül, 
Márton Miksa doktor jóvoltából. 

Jeszenszky Gyula most mindössze huszon-
nyolc esztendős és nyil-
vánosan sehol sem szere-
pelt még. Kolozsvári fiu, 
Lipcsében végezte zenei 
tanulmányait Max Reger-
nél. Márlon Miksa doktor, 
akinek kedvelt foglalko-
zása fiatal tehetségek fel-
fedezése. magántársaság-
ban hallotta zongorázni 
ismeretlen kompoziciókot-
A pompás dallamok meg-
ütötték a kiváló színházi 
szakember fülét, megkér-
dezte, hogy ki azok szerző-
je. Jeszenszky szerényen 
nevezte meg önmagát. 
Tóbb se kellett Márton 
Miksának, felhivatta az 
irodájába és nyomban le-
szerződtette. Elvitte Áb-
rányi Emilhez, aki félórai 
zongorázás után megálla-
pította, hogy amit hallott, 
csupa pompás operett-
sláger. Éppen azon tana-
kodtak. ki zenésítse meg 
Bús Fekete László szö-
vegkönyvét és miután 
Jeszenszky muzsikája a 
szerzőnek és a főszereplőknek is rendkívül 
tetszett, már magával is vitte a librettót az -

zal, hogy egy hét múlva készen hozza a 
partiturát. Éí egy hét múlva vitte is. 

Petráss Sári, aki a Raguza hercege prima-
donnaszerepét fogja játszani, egészen el van 
ragadtatva a muzsikától, úgyszintén Ábrányi 
Emil is. Ezek a beavatottak egyenesen Jacobi 
Viktor utódját látják a fiatal zeneszerzőben, 
iki maga roppant szerényen fogadta a nem 
nindennapos megtiszteltetést. 

A Városi Színháznál már megkezdődtek 
íz uj operettből a zongorapróbák. A lib-
•ettóról is a legnagyobb elragadtatással nyi-
alkoznak a szereplők, akik között a színház 
egelső művészei szerepelnek. 

Jeszenszky Gyula 

A premiernek a szerzők személyén kivül 
legnagyobb érdekes íége lesz Petráss Sári fel-
lépése, aki ismét parádés szerepet játszik. 
Petráss tudvalevőleg mást nem is vállal. Ez 
a szerep annyira tetszik a művésznőnek, . 
hogy szívesen halasztotta el miatta londoni 
vendégjátékának terminusát. 

Az előadás másik érdekessége az, hogy ez 
lesz Sziklai Józsefnek rendezői bemutatko-
zása. A kitűnő Sziklai eddig táncoskomikus 
és bonvivant volt a Városi Színháznál, most 
ezt a kettős szerepkörét kibővitette az operett-
rendező feladatával is, amelyet kétségkívül 
jól meg fog oldani. A rendezés sok meg-
lepetést tartogat; többek között azt, hogy a 
díszletek és jelmezek eddig szokatlanul gaz-
dagok lesznek. Ezeknek elkészítéséhez már 
hozzá is fogtak a Városi Színház és az Opera 

műhelyeiben. A szereposz-
tásnak van még egy ér-
dekessége : ebben a da-
rabban lép fel először há-
íomfelvonásos operettben 
a Városi Színház uj komi-
kusa : Boros s Géza. Bo-
ross régi kedvence a kö-
zönségnek, aki évtizedes 
kabarészinészi múltjának 
folyamán megszámlálha-
tatlan derűs, vidám percet 
szerzett nagyszámú hívei-
nek, akik követni fogják a 
Tisza Kálmán-térre is. Bús 
Fekete László pompás 
szerepet irt Boross Géza 
számára, amelyben ala-
posan kihasználhatja 
egyéniségének minden 
erejét. 

A Raguza hercege má-
sik fő női szerepét Lábas s 
Juci fogja játszani Ez a 
szerep nemkev 4sbé jelen-
tékeny, mint a prima-
donnáé. Inkább ugy he-
lyes, ha azt mondjuk, 
hogy es is primadonna 
szerep. Nem csekély érde-

kességü előadásra van kilátás, ahol a két 
főszerepet olyan színésznők játsszák, mint 
Petráss Sári és Lábass Juci 

A Városi Színház különös gondot fordít a 
premier előkészítésére, amelyre az eddigi 
megállapítások szerint október tizenötödike 
és huszadika között kerül sor. 

Addig a szinház csaknem kizárólag nagy-
szerű operarepertoárjával tölti be a műsort. 
Mér az első hét bebizonyította, hogy a Vá-
rosi Szinház operaelőadásait mennyire meg-
szokta és megszerette a publikum. Estéről-
estére zsúfolt házak élvezik végig a nagy-
szerű előadásokat, amelyeknek során a leg-
kedveltebb operák kerülnek szinre Ábrányi 
Emil és Márkus Dezső vezetésével. 
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A vádlott : Edward Knobloch, a „Faun", 
a „Mérföldkövek" világhírű szerzője. A 
„Színházi Élet" törvényszéke ünnepi tisz-
telettel vallatja a nagynevű férfiút, aki 
csak két napig volt Budapest vendége 
és annyi szeretetet vitt magával, mintha 
mindig közöttünk élt volna. Ezért került 
most törvényszék elé. A bíróság a vád-
lott személyének megfelelő komolysággal 

teszi fel a kérdéseket : 

Mi a neve 7 Edward Knobloch. 
Hol születelt ? Newyorkban. 
Családi állapota ? Nőilen. 
Hány éves ? 49. 
Hol él állandóan ? Londonban. 
Hol szeretne élni 7 A saját birtokomon. 
Mi a foglalkozása ? Darabokat irok Bu-

dapest számára. 
Mi szeretne lenni 7 Boldog. 
Miért jött ide 7 Barátomhoz jöttem, dr. 

Márton Miksához, de különben is már régi 
tervem volt, hogy meglátogassam Buda-
pestet. 

Mi a véleménye Budapestről? Ahol ilyen 
színházi kultura van, ott az embereknek 
boldogoknak kellene lenniök. 

Mi volt a véleménye, mielőtt idejött? Saj-
náltam Magyarországot é s szerettem, mert 
tudtam, hogy a magyarok tehetségesek é s 
szerencsétlenek. 

Vbíf színházban Budapesten 7 Csaknem 
valamennyit végigjártam egy este. 

Mit tapasztalt? Hogy milyen nagyszerűek 
a színészek é s milyen nívósak az előadá-
sok. A közönség is feltűnően intelligens. 

Mi a legújabb darabja ? A Tiger. El is 
hoztam magammal é s átadtam a Vígszín-
ház igazgatóinak. 

Ki fogja fordítani 7 Megkértem Heltai 
Jenőt, hogy vállalja el a fordítást, 5 sz ives 
volt ezt meg is Ígérni, tehát nyugodt va-
gyok darabom sorsa felől. 

Milyennek látja a jövőt 7 Színházi szem-
pontból bizony szomorúnak, mert a gazda-
sági csapások végül mégis csak a szín-
házzal szemben fogják éreztetni hatásukat. 

Mivel foglalkozik a legszívesebben? Azzal, 
ami szivemhez legközelebb áll : színdarab-
bal. Sajnos, vannak okok, amelyek miatt 
néha el kell hagynom ezt a szerelmemet. 
Legutóbb is három filmet irtam és egyet 
rendeztem Newyorkban. 

Mikor jön vissza hozzánk ? Mihelyt alkal-
mam é s időm lesz, okvetlenül visszajövök. 
Nagy hálát -érzek Budapest iránt, hiszen 
a kontinensen itt fogadtak a legkedvesebb 
szeretettel é s innen irányították darabjaim 
európai sorsát. 

Mit tud a magyar irodalomról 7 Amig 
nem ismertem meg önöket közelebbről, 
csak Petőfit, Jókait ismertem. A modern 
írók közül pedig Molnár Ferencet, Heltai 
Jenőt, Lengyel Menyhértet, akiknek da-
rabjai Newyorkban színre kerültek. Most 
arra törekszem, hogy megismerjem a tel-
jes magyar irodalmat. Tudom, hogy nagyra-
becsülésemet uj ismereteim csak fokozni 
fogják. 

Hová utazik innen ? Először Londonba, 
azután Newyorkba. 

Mi a búcsúszava hozzánk? Meghatott, 
hogy olyan szeretettel fogadtak é s fáj a 
szivem, amikor elmegyek. A viszontlátásra!. 

Hitelesítse vallomását aláírásával : 

/ T / X . ^Cc-/ őZZCJ. CL^-VTJ ' 
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Nyári barnaság 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

gát, a naptól megaranyozott borii, 
színes népek exotikus szépségének 
izével bizseregteti meg a városi 
idegzetet. Egy uj tünet ez a nagy-
városi életben, a tömeges nyaralás 
teremtette jelenség, melynek, mint 
mindennek, amit a modern élet fel-
vet, meg van a maga speciális és 
esztétikai háttere. 

Az emberi test egy csodálatosan 
változatos terméke a természetnek. 
Minden benne nagy, minden egyes 
példányra érvényes törvények szerint 
történik s mégis minden test m á s s 
minden változás más és más árnya-
latot mutat, aszerint, hogy melyiken 
megy végbe. A hizás egy általános 
jelenség s mégis másként hizik meg 
egy szép és finom hölgy, mint egy 
egyszerű közönséges nő, másként egy 
grófnő s másként egy kofa. A lesült, 
ba rna testek is az árnyalatok széles 
skáláját mutat ják. Vannak arcok, mely 
a közönséges, jól ismert falusi rozsda-
ságot öltik magukra, mások megint 
valami finom, nemes barnaságot 
nyernek. A jó race, a főnek nemes-
sége, mely az előkelő testiség egyik 
főismérve, itt se tagadja meg magát. 
Ugy látszik, azok a szép és gyöngéd 
testű nők, akik ilyenkor ugy hordoz-
zák még lesültségüket a korzókon 
és utcákon, mint valami u j ruhát, 
t isztában vannak ezzel, tudják, hogy 
szépségüknek ez a muló elsötétülése 
egy u j formában bizonyítja azt, hogy 
varázsuk milyen nemes. 

Persze muló szépség, tünő dicsőség, 
mert a városi levegő hamarosan eltün-
teti a nyári nap tulforró csókjainak 
a nyomát. S ez nem is baj . Ami-

Tenger és Balaton mellől, falusi 
vagy pusztai napsütés alól haza-
érkeztek már a város menekült-
jei, arcukon a szabad levegő és a 
napfény frissitő és barnitó hatású sza-
gával s Budapest piszkos és szennyes 
levegője, a pesti lakások fülledt és 
fénytelen levegője ugy üdvözli őket, 
mint valami idegen, boldogabb ég-
hajlat szülötteit. A könnyed nyári 
ruhák, a tarka selyemingekből ingerlő 
barbár színként kandikál ki a nyakak, 
mellek, karok mélytónusu meztelen-
sége. A finom, gyöngéd női test, mely 
a többi évszak megszokott napja iban 
ugy rejtőzködik a fehér csipkék és 
ingek alatt, mint valami még fehérebb, 
legfeljebb enyhén rózsaszínű titok, 
most a délszaki népek buja vadsá-

VÖRÖS MICl 
Nirschy Emilia egyik legtehetségesebb növen-
déke, táncestélyt ad legközelebb a Vigadóban 
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lyen kellemes és ingerlő ez a barna 
arcszin. ha néhány hétig, mint muló 
divatjelenség valami uj varázst ad 
disznőinknek s daliáinknak, oly ha-
nyatlás volna, ha ez a színváltozás 
állandósulna. Az emberi kultura egyik 
vivmánya és szimbóluma egyben a 
fehér testszin. Nem éppen a nagy-
városi élettelen halványság, melyből 
hiányzik az élet pirossága, hanem a 
tejnek és vérnek az a különös ve-
gyüléke, mely az ideális emberarc-
kifejezés számára a legszebb alap-
szín s az emberi test legszebb ele-
ven márványa. Ezen érvényesül leg-
szebben a szem sötét tüze és árnyé-
kainak szépsége, az ajk pirossága s 
a testidomok fehérsége emeli a test-
arányok és mozgások nemességét. 
Mindez sötétben egy kissé állatiasan, 
legalább is exotikusan hat. Muló 
nyári pikantériának jó tehát ez a le-
sülés, de azért öröm, mikor szépsé-
geink lassanként visszanyerik rendes 
fehérségüket. 

A nyaralási pályázat 
győztesei 

Amikor a zsűri végiglapozta a „Színházi 
Élet" sok számát, mely a nyaralási pályá-
zatunkra beérkezett fényképeket közölte, 
örömmel állapította meg, hogy csupa ötle-
tes, kedves é s érdekes pályamunka között 
kell kiválasztania a legjobbakat. Vala-
mennyi pályázó dicséretet érdemel, a ki-
tűzött dijakat pedig, 

az egy-egy d a r a b husz-
ko ronás a ranya t é s a mű-
vészi kivitelű diplomát 

a „Színházi Élet" 31-ik számának 33-ik 
oldalán „A sebesültek" cimü é s a 33-ik 
szám 18-ik oldalán közölt „Jár a baba, jár" 

cimü képek beküldői nyerték meg. Az első 
kép beküldője 

Korda Tibor, 
a másodiké pedig 

Smolka János, 
akik a dijakat már meg is kapták. 

MUNCZLINGER JÓZSEF 

a varsói nagyopera baritonistája, a Városi 
Színház vendége lesz 10-én. Munczlinger, a 
varsói nagyopera kitűnő főrendezője és bari-
tonistája fellép a „Faust" Mefisztójában és 
másnap a „Zsidónő"-ben. Munczlinger volta-
képpen a szlovák operatársulat tagjaként ez-
időszerint Pozsonyban játszik az egész 
szlovák operatársulat kötelékében és modern 
énekmüvészetétől Berlin, Prága és Varsó 
közönsége el van ragadtatva ; . Pozsonyban 
is osztatlan tetszéssel kisérik művészi mun-
káját és egészen bizonyos, hogy a budapesti 
közönség előtt is nagy tetszést fog aratni. 
Munczlinger szerepeit olasz nyelven énekli, 
ami kétségkívül emeli vendégszereplésének 
érdekességét. A kitűnő baritonista egyébként 
a Városi Szinház és a szlovák operatársulat 
kölcsönös cserevendégjátékán, amelyről mult-
heti számunkban megemlékeztünk, hosszabb 
időt tölt majd Budapesten és több kitűnő 
szerepében mutatkozik be, ami az egész 
operaegyüttes vendégjátékával együtt nagy 
műélvezetet igér a fővárosi közönségnek. 
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Faun a pincében 
Még másfélhetes lázas munka és meg-

nyílik Budapest egyik legelőkelőbb és stíl-
ben legnagyobb szabású kabaré ja : a Faum. 
Ä magyar építőművészek halhatatlan mes-
terének, Lechnernek remekműve u j , ünnepi 
köntöst kap erre az alkalomra; festők, kő-
művesek és asztalosok serege dolgoziki most 
lent, hogy a hatalmas, boltivek alatt u j és 
kedves hajlékot kaphasson a magyar ka-
baré múzsája. Ä pillérek tövében elegáns 
páholyok emelkednek, a szines ólomüveg-
ablakok közé reflektorok jönnek' s meleg-
tónusu függönyök határolják el a jövendő 
bart , amelynek egyik helyiségében a régi 
ftuglipálya várja e kedélyes sport hi veit. 

De mi g odalent serényen íolyiiki a munka, 
az igazgatóság helyiségében is vállvetett 
erővel készülnek a döntő sikerű első mű-
sorra. Lénárd és Grósz igazgatók erős gár-
dát szerveznek, hogy az u j kabaré szá-
mára meghódítsák Budapest közönségét. Ä 
Faun tagjai között máris egy csomó is-
merős, kedves és vidám nevet ta lá lunk: 

Kőváry Gyuláét, aki Szenes Ernővel együtt 
valami soha nem látott groteszk at trak-
cióra készül. Ott vart. Virág Jenő, akinek 
u j irányú kupiéi egyi egész uj étappe kez-
detét jelentik. S ugyancsak uj beáll í tásban 
togja a közönség élvezni a talentumos 
és temperamentumos Sándor Stefit, mint 
dizőzt. Sándor Stefi mellett egy nagy 
német attrakció fog ja ezt. a műfa j t képvi-
selni; a nevét még hem árulhatjuk el, 
csak annyit mondhatunk, hogyi a művésznő 
neve Budapesten is a legjobban ismertek 
közé tartozik. Äz igazgatóság a klasszikus 
táncművészeinek is hajlékot ád a Faun 
pódiumán. Äz első műsorban Hermann Ily 
fog föllépni. 

Szép és tehetséges nőkben egyébként 
nem lesz hiány a Faunnál. Igyi a leg-
elsők között említhetjük a bá jos Petráss 
Jucit, aki világhírű névrokonához nemcsak 
szépségben méltó, a kisi Hites Olgát, aki 
Rózsahegyi legjobb tanitványia volt tavaly 
és máris szép sikerekre tekinthet Vissza, 
Róna Stefit, a szegedi színház tehetséges 
és bájos naiváját , a ragyogó szépségű Ge-
röfi Mancit, a zsáneralakok közül pedig 

A Faun 
vezetősége 

Lénárd, művészeti vezető, 
Grosz Alfréd, zenei vezető. 

Kálmán Jenő, titkár 
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Kmochnét, Pázmánnét és Alm'áss'y Máriát, 
akik női nemen képviselik, a vidámságot. 

Ä Faun igazgatósága természetesen né-
hány uj nevet is lanszirozni fog s máris 
két meglepetést tartogat tarsolyában. Äz 
egyik közüliült Gyöngyi Izsónak, a hires 
komikusnak fia, Gyöngyi László, akinek 
pazar humorában eddig csak: privát társa-
ságok gyönyörködtek, eltekintve a szibé-
riai hadifoglyok tízezreitől. A másik már 
megjelenésének önkéntelen humorával is 
szenzáció lesz. Ezt az; u j erőt Jászi Kál-
mánnak hivják s hamarosan kedvence lesz 
a budapesti közönségnek. Természetesen 
széphangu szólistákban sem lesz hiány a 
kabarénál. így az első műsorban találjuk a 
népszerű Pázmán nevét s mellette még egy 
igen tehetséges és széphangu fiatal énekes 
szerepel, a kis Sebő, aki gyönyörű chanso-
nokkal togja magát behízelegni a közönség 
szivébe. A Fiatal Csik'y József viszont talen-
tumán kivül megjelenésének szépségével 
fog feltűnni. Lénárd direktor, az első mű-
sorban nem szándékozik föllépni, de a 
második műsorra már készen lóll egy remek 
dalciklusa. Ugyancsak buzgón dolgozik 
Grósz Alfréd, a zenei direktor is, aki a 
sa já t számait fogja kisérni. 

Ä pódiumos kaíbaré természetesen a com-

media dell arte műfajának kedvez. Ez 
azt jelenti, hogy a Faun-ban szinre kerülő 
mókák és énekes bohóságok a "közvetlenség 
erejével fognak hatni, mert látszólag ott 
csinálódnak a közönség előtt. E részben 
Kálmán Jenő vállaira* nehezedik a munka, 
aki társait a legjobb és legfrissebb szerzők-
ből válogatta össze. így a szerzők közül 
Harmath Imre, Török Rezső, Mihály Ist-
ván, Erős Béla, Pallós, Tivadar és Láriyi 
Viktor neveivel találkozunk a; készülő mű-
soron. H konferencier tisztét Kálmán Jenő 
fogja ellátni, aki, ha átesik e nehéz mes-
terség tűzkeresztségén, bizonyára hamar 
mesterének és tavalyi gazdájának, Nagy 
Endrének nyomdokaiba fog lépni. 

Az eddigi elmondottakból kétségen ki-
vül meg lehet állapítani, hogy a Faun ha-
marosan egyike lesz Budapest legdivato-
sabb helyiségeinek. Annál isi inkább, mert 
a kabaréval összefüggő és rendkívüli Ízlés-
gél kis"táfirozott barban is nagy élet készül. 
Az igazgatóság itt a mondaine táncművészet 
európai hirnevü attrakcióit fogja föllép-
tetni, de gondoskodik arról is, hogy hu-
morban és kedélyben se legyen hiány. Amii 
•viszont a kabaré konyháját illeti, arra 
teljes garancia Drechsler kitűnő vendég-
lősének, Gillemot-nak neve. 

Bázár Gitta Biarritzban 
keresztfiával. Pán Gyurikával, Pán Artúr festőművész kisfiával 
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INTIM PISTA, hogy itthon van-e 
már mindenki ? 

— A névsor még nem teljes, pedig 
a szezon már idestova teljes gőzzel 
megindult. Nincs itthon például még 
Petráss Sári. ö csak 10-ike táján ér-
kezik, az első fellépése a Városi 
Színházban szeptember 17-re van 
kitűzve. Nincs itthon Lábass Juci sem 
még, de ő is jön a napokban. Ugyan-
csak mostanában indulnak haza 

Bázár Gitta Biarritzban 

Környei Béla és Környeiné Sándor 
Mariska, akik e pillanatban még 
Newyorkban tartózkodnak. 

— Kinn Amerikában mi újság? 
— Azt újságolják onnan érkező 

magyarok, hogy Rózsa S. Lajos oda-
kinn elvált a feleségétől. Ezenfelül 
nagyon vágyik már haza. 

— És Beregi Oszkár nem vágyik 
haza Bécsből ? 

— Szó van róla, hogy január táján 
hazajön egy szerepre. Egyik drámai 
színházban fog vendégszerepelni, ha 
a terv valóra válik. Ezzel szemben 
Halmi Artúr, a festőművész, utazik 
vissza Amerikába. Már a jegye is 
megvan a Rotterdam-gőzösre. 

— Egyéb utazásokról nincs ér-
tesülve 7 

— Hogyne volnék. Fedák Sári, 
miután Balatonföldváron lesüttette 
magát egy kicsit, vendégszerepelni 
megy Cseh-Szlovákiába. A hét végén 
Losoncon kezdi meg a sort, aztán 
utazik tovább. Rátkai Marci pedig 
Kassára megy vendégszerepelni. 

— Gombaszögi Fridáról mit tud 7 
Mikor lép fel a Vígszínházban? 

— Még nincs eldöntve. Két pom-
pás főszerepről is van szó. Az egyik 
francia, a másik egy magyar darab 
főszerepe. De mielőtt fellépne, még 
elutazik egy kicsit Párisba. 

— És Medgyaszay Vilma ? 
— Az ő állomásai : Berlin, Stock-

holm, Newyork és Heves. A mult 
héten ugyanis leutazott Hevesre, mint 
Nánássy huszáralezredesné kasté-
lyának vendége. Hevesen ugyan-
akkor jótékonycélu kabarét rendezett 
helyi műkedvelőkből Harsányi Zsolt, 
aki szintén vendégi minőségben tar-
tózkodott odalenn. Nagyszabású ka-
baré volt, a felesége meg a huga is 
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felléptek. A nézőtéren ott ült Mimi 
is és a hevesi publikum a műsor 
végén orkánszerü tüntetéssel köve-
telte, hogy Mimi is lépjen fel. 

— És mi van az itthoniakkal ? Mi 
volt a Petheő Attila búcsúján ? 

— Mikor utoljára lépett fel a Bel-
városi Szinház színpadán, a szerepe 
szerint ezt a mondatot kellett mon-
dania: „És mégis el kell válnunk". 
Ennél a mondatnál elsírta magát. 
Otthon is sirt előadás után, mikor 
bucsuvacsorára látta vendégül a tár-
sulat tagjait. A bucsulakoma részt-
vevői különben mulatságos szín-
darabot rögtönöztek: eljátszották azt 
a bucsuvacsorát, mikor Petheő majd 
megválik a Nemzetitől, hogy vissza-

térjen a Belvárosiba. Mindegyik Bel-
városi-tag egy-egy Nemzeti-tagot ját-
szott, a szerepek a rögtönzött darab-
hoz rendesen ki voltak osztva. Akik 
ott voltak, azt mondják, hogy ilyen 
jó kabaré-darabot régen nem ját-
szottak Pesten. 

— Milyen átszerződésről tud még? 
— Biller Irént, aki tavaly egy da-

rabig a Városi Szinház primadon-
nája volt, az Unió szerződtette. Ke-
züket csókolom I 

— Hová oly sietve ? 
— Elmegyek a Rudasfürdő kis 

szállodájába Sándor bácsit zavarni. 
— Bródy Sándort? 
— Őt. Most írja az uj darabját. 

Megnézem, mennyire van. Viszont-
látásra. ILLY és WILLY 

Teljes nevén Egon Woud a neve a fenti gentle-
mannek, a hölgy a felesége. Most Konstanz-
ban táncolnak, szeptemberben Svájcban fog-
nak sikert aratni. Mert mindenütt, ahol fel-
lépnek hull a taps, ováció, a siker — és a 
valuta Egon Woudra és feleségére, kikről 
talán mondanunk sem kell, úgyis kitalálják : 
magyarok, pestiek. Azért is van egész Euró-

pában sikerük. 

Bázár Gitta Biarritzban 
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Magyarok győznek a motornélküli repülőgépversenyen 
A politikai és gazdasági események mel-

lett ujabban az egészi világot lázba hozta 
a motornélküli repülés problémája.' Német-
országban, Angolországban és Franciaor-
szágban kísérleteznek vele a mérnökök, a 
technikusok, repülők és már eddig is meg-
lepő eredményeket értek el. A motornél-
küli repülőgépek' feltalálásával a levegő 
meghódításának egészen u j perspektívái 
nyilnak meg, hiszen az ember ügyi emel-
kedhetik majd a levegőbe, mint a madár 
és mint ai.inak, az embernek sem kell ma jd 
félnie holmi defektusoktól. 

A versenyzők közé sorakoztak a magya-
rok is. Két ismert nevű magyar ember 
nevéhez fűződik az első motornélküli gép, 
amivel már most sikerült lehúzni az eddigi 
legjobb eredményt, amit tudvalevőleg Mar-
tens, a hannoveri technikai főiskola hall-
gatója ér t el, aki egy érát es hat percet 
volt a levegőben motor nélküli gépével. 
R magyarok gépe, az »Aranymadár« eddig 
százszorosan nagyobb eredményit é r t el. 

Äz »Aranymadár« alkotói Zerkovitz Béla 
és Harmath. Imre, akik méltán számithat-
nak' nemcsak a magyarság1, hanem az egész 
müveit világ elismerésére. Az »Aranyma-
dár« minden este a Rpyal Orfeum nevezetű 
hangárból indül el, hogy diadalmas motor-
nélküli repülésével meghódítsa a — közön-
séget. 

• 
t. 

Szécsi Hédy 
Royal Orfeum : „Aranymadár" 

A külföldi saj tó mostanában nagyon so-
ka t ir erről a kérdésről, mi is tájékoztatni 
óha j t juk közönségünket és ezért megkér-
deztük az illetékeseket, hogy, mi a vélemé-
nyük a motornélküli repülés jövőjéről és 
tait gondolnak, meddig fog még repülni az 
»Aranymadár?« A következő válaszokat 
kaptuk : 

Kovács Jenő dr., a Royal Orfeum vezér-
igazgató] a: 

— A mai helyzet után Ítélve, minden 
reménységem meg van, hogyi az »Arany-
madár« az emberi, illetőleg: a madárkor 
legvégső határáig fog repülni, bar a termé-
szettudósok eddig még nemi tudnak róla, 
'hogy vannak halhatatlan madarak. » 

Zerkovitz Béla: 
— Addig száll az »Aranymadár«, míg 

Párisból diplomáciai uton nemi tiltakoznak 
ama sértő állí tás ellen, hogy: »Párisban 
'huncut a lány!« 

Harmath Imre: 
— Az »Aranymadár« addig repül, amig 

ilyen fényes sikere lesz; hiszen minden 
operette eddig a fényes sikerig repült, bár 
nem mind »Aranymadár«, amii fénylik. 

Magyar Erzsi: 
— Én azt hiszem, hogy most már ugy 

benne van, hogy végig repül az egész vilá-
gon és New-York előt t meg sem áll. 

Sárvdy Rózsi: 
— Repül az »Aranymadár«, ki tudja , hol 

á l l meg, kit hogyan talál meg?.. . Én nem 
tudom. 

Kubányi György: 
— Az »Aranymadár« ugylátszik a sas-

madarak fajához tartozik, szédítő magas-
ságba emelkedik és nincs, aki lehúzza, ö rü -
lök, hogy belekapaszkodhát tap a szár-
nyána. 

Dezsöffy László: 
— Meg fogja érnií a gyémántjubileumot 

is. Akkor szeretnék egy gyémántokkal ki-
rakott arany cigarettatárcái kapni a szer-
zőktől vitrinem díszéül. Egyéb könyíörado-
Imányok is e l fogadtatnak és tiirlapilag nyug-
táztatnak. 

Iványi Dezső: 
— Defektust nem kaphat, tehát örökké 

tog repülni. 
Forgácn Jenő: 
— A nagy iramtól már most szédülök, 

képzeljék el, mi lesz két hónap múlva? 
Ormos Béla: 
— Én is szédülök, nem az iramtól, ha-

nem a pofonoktól, amit mindén este Ma-
gyar Erzsitől kapok. Azok épp ólyi jól 
repülnek, mint maga az »Aranymadár.« 

Kiss La/os : 
— Most vagyunk a száznál, legalább 

még kétszáz — évig1 fog repülni. 
Szécsi Hédy: 
— Németnek bécsi, magyarnak Szécsi a 

pi lótája. 
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M O XI £ £ £ T 
A Petőfi-film főszereplői és rendezője 

Mult számunkban részletesen ismertettük 
az Olympia filmgyár készülőben lévő nagy-
szabású Petőfi-filmjét. Most módunkban van 
a részletes szereposztást is ismertetni, A 
főszereplők a következők: 

Petrovich—Kürthy József, Petrovichné— 
Angyal Ilka, Petőfi—Uray Tivadar, Szend-
rey Julia—Bajor Gizi, Csapó Etel-—Ródossy 
Baba, Térey Mari—Gerőffy Böske, Prielle 
Kornélia—Gebhard Márta, Kossuth—Ván-
dori Gusztáv. 

Deés'y Alfréd, a film főrendezője a 
következőket mondotta: 

Soha filmen ekkora lelkesedéssel nem 
dolgoztam még. Végre egy film, amely érde-
kes meseszövése mellett alka 'mat nyújt a 
magyar géniusz művészi életrekeltésére. A 
legnagyobb szeretettel és kegyelettel igyek-
szem az akkori nagy idők szellemét életre-
kelteni minden aprólékos részletében. Na-
gyon ügyelek arra, hagy az egyes felvételek 

lehetőleg az eredeti helyszínen történjeniek, 
így elmegyünk Aszódra, ahol a gimná-
ziumba járó Petőfi életét játszatjuk el, de 
'felkeressük a magyar Alföldnek más helyeit 
is, ahol a nagy költő megfordult. Nagy 
segítségemre van az elkészítés nagy munká-
jában Kéméndy Jenő, az O p e r a i é : nagy-
szerű szcenikusa, aki a díszleteket és csata-
jeleneteket komponálja és Papp operatőr, 
aki egy sereg uj trükkel élénkíti a filmet. 
Mint külön érdekességet említem, hogy 
a nyáron felkerestem Arany Lászlónét, 
Arany János fiának özvegyét, akitől igen 
sok intim és érdekes részleteket tudtam 
meg, melyeket vászonra fogok vinni és az 
intérieur jeleneteken belül m«g fogom 
örökíteni azokat az eredeti Pe.öfi-reU-
'kviákat is, mßlyek az özvegy birtokában 
vannak. Ha mindehhez hozzáteszem, hogy 
az egyes szerepeket legjelesebb művészeink 
alakít ják, ugy hiszem eléggé jeleztem azt 
a komoly művészi felkészülést, mellyel a 
Petőfi-film megcsinálásához fogtunk. 

A volt direktor — mint dramaturg 
Kolowrat Sándor gróf, a Sascha vezérigazgatója, Kertész Mihály és Vajda László 

a Magyar Színház volt vezérigazgatója, aki — mint a képen látható — 
már át is vette hivatalát a Saschánál 
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Robinson Crusoe 
A Royal-Apolló, Uránia, a Helikon újdonsága 

A mozgóvilágban gyakori eset, hogy 
egyes kiválóan érdekes vagy világhírű té-
mát egyidejűleg több filmgyár is elkészit. 
így volt ez például a Kaméliás hölgy vagy 
a Pillangó kisasszony esetében is. Nem 
csoda tehát, hogy a minden más könyvnél 
népszerűbb Robinson Crusoe is egy-
szerre ihlette meg Amerikában és Fran-
ciaországban is a mozirendezőket. Az 
amerikai Robinson Crusoeban a nyáron 
gyönyörködtünk, most a Lloyd-fi lm a 
francia feldolgozást hozta Budapes're. 
Hogy ez a francia megoldás milyen 
hatalmas méretű művészi teljesítmény, azt 
legjobban bizonyítja, hogy három első-
rendű mozgószinházunkban kerül egyide-
jűleg bemutatóra. 

Nyugodtan állítjuk, hogy ez a francia 
változatú Robinson-film az eredeti regény-
nek minden fantáziás szépségét és ifi'i-
sági bűbájos romantikáját visszaadja E ' -
gondolásban, a rendezés mesteri részle-
teiben a legtökéletesebb filmalkotások 
közé tartozik. N e felejtsük el, hogy a Ro-
binson-regénynek tulajdonképen igen ke-
vés cselekménye van és igy a film-
rendezőnek, Mario Garguilonah és G. 
Lcprieurnek a saját ötletességükbe' k°l-
lett rengeteg izgató aprósággal fűszerezni 
a cselekményt. Az első részben a gyer-
mekifju Robinsont látjuk, aki folyton 
a tengerről és kalandokról álmodozik. 
Hasztalan korholják szülei, kalandor-
vágya erősebb a gyermeki kötelesség-
tudásnál és erősebb a szerelemnél is. 
Egy éjszaka elszökik a szülői házból 
és hajósinas lesz egy vitorláson. A vi-
torlást kalózok fogják el. Páratlan bra-
vúrral és megrázó realizmussal pereg le 

előttünk a borzalmas tengeri ütközet 
minden részlete, a hajó megcsáklyázása, 
az ellenszegülőknek emeletnyi magasság-
ból a tengerbe való hajitása, a közel-
harcok és a rablók győzelme. Robinson 
fogságba körül és rabszolga lesz. Rab-
ságából nagynehezen megmenekül és ül-
tetvényes lesz. D e nyugtalan vére újra 
a t e n ^ " — ű z i és akkor szenvedi azt a 
borzalmas hajótörést, mely őt a puszta 
szigetre veti, ahol azután 32 évig rabos-
kodik. Csodálatos szép tropikus tájak, 
vad bestiák között bolyong a szigeten 
és előttünk látjuk kibontakozni az emberi 
zsenialitást és ötletességet, mellyel meg-
vivja a természettel való győzelmes har-
cát. Borzalmas és megrázó szépségben 
látjuk a rettentő vulkanikus kitörést, 
amely teljesen megsemmisiti Robinson 
évekig tartó munkáját. Lát juk a kanni-
bálokkal vivott harcát és Péntek meg-
mentését és végül a mentőhajó megér-
kezését. Az utolsó felvonás az őszülő 
fejjel hazatért Robinson megható ván-
dorlását mutatja be régi szülővárosában, 
ahol már csak idegen arcok néznek rá 
csodálkozva. D e végül még!s csak révbe 
ér a sokat szenvedett vándor és ő is 
megtalálja azt a nőt, aki kárpótolja őt 
harminckét esztendő minden keserves szo-
morúságáért. 

A főszerepet játszó Dani erőteljes és 
mélyen emberi alakítást produkál és fö-
lényes színészi tudással vezeti végig a 
darabot. D e meg kell dicsérnünk Pcntek 
fekete alakitóját, Normannt is, valamint 
Claude Merelle kisasszonyt. 

Kétségtelen, hogy a rendkívül érdekes 
filmet nemcsak a gyermekeknek, hanem 
a felnőtteknek ezrei is a legnagyobb élve-
zettel és gyönyörűséggel fogják végig-
nézni. 

Casanova.» Beregi Oszzteár 
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Carmen-mozgó 
Erzsébet-körut 8. Telefon J. 129-54 

s " io : A Z é g ö a u t ó t i t k a é s 
S y b i l l M o r g a n 

fiTs: B á b e l ú r n ő j e 

Megbűnhődtek 
a Gyémánthiénák 

A Kamara-maz.' g ó - a m e l ü cgör 
éves fennállása 

az előkelő 
' közönség legked-

f 1 I I veltebb mozgókép-
^ ^ g J ^ L - J J ^ g g színháza lett, a 

• — jövő héten ismét 
két értékes és nagyon érdekes filmet fog 
bemutatni. Az egyik cime: Gyémánthiénák, 
a másik A nagy nő. 

Ä Gyémánthiénák ugy, cselekmény, mint 
rendezés és színészi alakitások szempontjá-
ból egyike a legnagyszerűbb filmproduk-
cióknak. ( 

H Gyémánthiénák most műsorra kerülő 
második része is éppen olyan izgalmas, 
mint az első volt. Ennek az öt fejezetnek 
közös alcime: Milliók a tenger alatt, rövid 
tartalma a következő: 

A tizenkettesek bűnszövetkezete elrabolta 
Bili Jacksontól a hires kék gyémántot és 
magukkal hurcolták Anniét js tengeralatti 
rejtekhelyükre. Itt derül ki, hogy, az ér-
tékesnek hitt gyémánt közönséges utánzat. 
Ezért Hugins most már bosszúból nem 
hajlandó visszaadni Annie szabadságát, 
csak félmillió font váltságdíj ellenéDen. 
Jackson nem érti Higgins értesítését a 
gyémántra vonatkozóan, mert a valódi gyé-
mántot is ellopták töle. Az a példány, 
amit Morton ellopott, szintén hamisítvány, 
Wills detektív ezalatt megállapítja, hogy 
Annie huga O'Brienmenek, akinek bűnös-
sége mellett nyomós okok bizonyítanak, 
üldözőbe veszi, elfogja és megtalálja nála 
a valódi gyémántot. A detektív most már 
a cinkosokat akarja elfogni, de azok meg-
neszelik az üldözést, elmenekülnek, de me-
llekülés közben valamennyien elpusztulnak. 
Annienek egy tengeralatti torpedón sikerül 
elmenekülnie és ezen magával hozza a 
tizenkettesek sok éven á t összerabolt kin-
cseit is. Annie azután bevallja, hogy ő 
lopta el a kék gyémántot, de csak fivére 
erőszakosságának engedett, amikor a valódi 
helyére az utánzatot csempészte. Alig bírja 
Annie elviselni bűnei szégyenét, hiszen 
éppen azzal az emberrel volt hálátlan, aki 
életét mentette meg, bár nem is a saját 
akaratából követte el a bűnt. El akaija 
dobni magától az életet is, csak Jackson 
tar t ja vissza kétségbeesett cselekedetétől, 
Imert közben forró szerelemre gyuladt a 
leány iránt és rövidesen, oltárhoz is vezeti. 

Ezt az izgalmas filmet,, A nag'y nő ki-
séri, a főszerepben a legnagyszerűbb film-
szinésznők egyikével, Clara Kimball-Young-
gal. A két film egy műsorban olyan nagy-
szerű előadás, amilyennel nem gyakran 
dicsekedhetik egy mozgóképszínház semi. 
Mind a kettőt a Star hozza forgalomba 
és mindkettő tizenhat évnél fiatalabbak ré-
szére is engedélyezve van. 

»Tibi Lubln« 

HALASZ MARISKA cimbalomművész 
és tanárnő, államilag engedélyezett cim-
balomiskolájában VII., Erzsébet-körut 17., 
ia beiratások megkezdődtek s naponta 10-től 
délután 5-ig eszközölhetők. Kezdőktől a 
legmagasabb kiképzésig. 

New-York leghatalmasabb és legelőke-
lőbb színháza a Capitol Theatre, hetek óta 
a legnagyobb siker jegyében játssza Korda 
Sándornak nálunk is jól ismert filmjét, a 
»Koldus és királyjU-X, melynek főszerepét 
tudvalevőleg Luttinszky Tibor alakítja. Egi; 
figyelmes amerikai olvasónk, Klein Adolfné 
beküldte a new-yorki Daily News augusz-
tus 14-iki számát, amely hasábos kritikában 
méltatja ezt a mesteri alkotást. Sajnos 
azonban, vagy a felületesség, vagy, talán 
egy kis rosszakarat elsikkasztja) a magyar 
géniuszt, mert Korda Sándort »Kario 
Sándornak«, és osztráknak, Labinszky Ti-
bort pedig »Tibi Lubin«.-nek nevezi és 
lengyelnek teszi meg. 
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Éva Kalandjai 
Leány szöktetés vizén és szárazon, két részben 
Bemutatja az Omnia és a Corso szeptember 

9-én, mindkét részt egy előadásban. 
Első rész : Megjött a Bobby Mexikóból. 

Második rész : Pufi, a rettenetes. 
Szereplők : 

Herber Grenander, magán-
tudós Paul Ottó 

Éva Villanueva . . . . Éva May 
Bobby Stubbs Georg Alexander 
Leonidas Papapopulus . . Alfred Gerasch 
Holger Sirius, a titkárja . Julius Falkenstein 
Grenander gazdasszonya . Sophie Pagay 
A leánynevelő intézet igaz-

gatónője Johanna Ewald 
Az athéni rendőrbiztos . . Ferry Sikla 
Pufi, a rettenetes . . . . Huszár Károly 
A főeunuch Jacob Tiedtke 

Baby nem kis pólyásgyerek, hanem e j y 
nagy kisasszony, Évának hivják, akinél 
csintalanabb lányt nem lehet elképzelni. 
Csintalanságának köszönheti a sok kelle-
metlen kalandot, amin keresztülmegy, 
majdnem a félvilágot átutazza a rette-
netes hajsza közben, amit érte és miatta 
pár t fogol t ja i csinálnak. Ä legváltozatosabo 
kalandokon megy á t ; kellemes és kelle-
metlen kalandokon, nagy veszélyeken és 
pá r boldog órán. Fantasztikus! helyzetekje 
kerül, melyekből részben sa já t , részben 
barátai ügyessége révén szabadul mag 
De a legnagyobb veszélyek közepette sem 
(veszti el Éva jó) kedélyét és nyugalmát é= 
az átélt szenvedések nemi ir t ják ki oelőle 
a gyengédebb gondolatokat, ellenkezőleg, 
csak növelik. Mikor kálvár ia járása véget 
ér, akkor a szive nyilik meg és a SOK 
hajszát a nyugalmas, boldog házasság 
vál t ja fel. Mert természetes, hogy aKi 
az ő érdekében dolgozott, kutatott és szen-
vedett, — megszerette, aztán mikor tut 
voltak a veszélyen: teleségül vette. 

Äz »Éva kalandjai« izgalmas kedves, 
érdekes és bájos! nagyszabású filmalkotáe, 
amelynek szüzséje és kidolgozása, a legna-
gyobb figyelmet érdemlik. Évát Éva May, 
a kiváló fiatal színésznő, pár t fogóját Georg 
Alexander, Pufit Huszár Károly, a nép-
íszerü Pufi és> a fceunuchot, akinek fontos 
szerepe van a darabban, Jacob Tiedtke 
játsszák nagyszerűen. Egészen biztos, hogy 
ennek a "Radius-filmnek hatalmas sikere 
'lesz ugy az Omniában, mint a Corsóban. 

A Mozgókép-Otthon premierje 
Ma loi asszony szalonja, amerikai erkölcs-
regény hét felvonásban. Revolveres esküvő, 

vidám kalandortörténet öt felvonásban. 

Péntektől kezdve ritka élvezetben lesz 
része Budapest mozilátogató közönségének. 
Ekkor muta t ja be a Mozgókép-Otthon az 
idény első nagyi amerikai világfilmjét. Csak 
kevesen tudják, hogy mit jelent ez. Hiszien 
a dollár mai árfolyama mellett egyi-egy 
nagyszabású amerikai filmnek á megszer-
zése óriási anyagi áldozattal jár . 

Ezt a filméi: Amerika; legnagyobb film-
gyára, az Universal Film Comp, készítette, 
még pedig kimondottan slágerfilmnek, 
vagyis ez a film nemi a gyár tömegtermékei 
között készült, hanem "ama három-négy 
nagyszabású attrakció között, melyekkel 
a gyár évente kiverekszi magának a világ 
fi lmpiacán a vezető helyet. Egy: ilyen filmbe 
•a gyár rendezőinek és színészeinek a leg-
különbjeit játs.zatja, semmiféle áldozattól 
vissza nem riadva ékesíti fel a legpazarabb 
diszletekkel és ezernyi aprósággal, melyek-
nek összessége valóságos drágakővé vará-
zsolnak egy-egy ilyen filmet. így azután 
érthető, hogy a bemutató előkelő közön-
sége a csodálkozás á l l andó morajával és 
e lragadtatásának sürü felkiáltásával kisérte 
a filmet, melynek meséje is egyiike a leg-
érdekesebben elgondoltaknak. 

Malot asszonynak egy előkelő divatsza-
lonja van, anol a nagyvilági nők leg-
szebbjei rendelik ruháikat. Persze, gyakran 
akadnak köziilök olyanok, akik nem ké-
pesek idejében rendezni számlájukat . Ilyen-
kor Malot asszony mindigj tud olyan gaval-
lérokról gondoskodni, akik a ba jba jutott 
szép asszonyokat egyi kis kölcsönnel kisegí-
tik zavarukból, természetesen nem' minden 
Viszontszolgálat nélkül. Ebbe a szalonba 
téved egyszer egy szelidlelkü, naiv íróember 
felesége, egy alapjában jó, de könnyelmű 
asszonyka, aki körül azután az a furcsa 
látszat támad, hogy az ő számláját is a 
Malot asszony egyik gavallérja rendezi. 
Egy rosszindulatú újságíró ezt furfangos 
körülírásban megír ja a lapokban, és a naiv 
költő, aki nem tud ja , hogy a sa já t törté-
netéről van szó, drámát ir a történetből, 
amelyik szinre kerül. Rz előadás körül 
óriási botrány kerekedik és: a szegényi iró 
a premieren tud ja meg t ragédiá já t , melyoől 
azután az izgalmas események egész során 
tud csak régi, csendes1 boldogságához visz-
szavergödni. ( 

Ä rendkívül érdekes film főszerepeit 
Cty de Fillmore, De Grace és Una Tre-
vellyn játsszák. 

De nem kevésbé kitűnő a Revolveres vő-
legény című ötfelvonásos vidám! kalandor-
történet, amely szintén izig-vérigj amerikai 
különlegesség:. 
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— Hallották már uraim a szenzációs hírt ? 
Fern Andra, a világhírű filmdiva szeptem-
ber havában társaságával Budapestre érke-
zik, ahol egy nagyobb film részfélvételeit 
fogják elkészíteni. 

— Bánky Vilma, aki Lóth IIa és Fenyő Emil 
társaságában csak nemrégen játszotta el 
Münchenben a „Schattenkinder des Glückes" 
cimü film egyik vezető szerepét, a napokban 
visszajött Budapestre. Beavatottak szerint 
legközelebb egy egészen uj, irigylendő sze-
repben fog fellépni. De erről majd legközelebb. 

— Az Engel H. Emelka Film-Konzern buda-
pesti telepének vezető igazgatója dr. Liber-
tiny Márton lett, aki a mozi egyik leghiva-
tottabb szakembere. Dr. Libertiny legutóbb 
Cseh-Szlovákiában fejtett ki érdemes mű-
ködést. 

— A Petőfi-film szereposztása körül egész 
sereg érdekességet jegyezhetünk föl. így 
például ezen a filmen lép először a hözön* 
ség elé Tomcsányi Elly, a volt igazságügyi 
miniszter unokahuga és egy fővárosszerte 
ismert úriasszony. 

— De érdekes az Uray Tivadar bajuszá-
nak az esete is. Petőfi szerepét ugyanis 
Urayra osztották ki, aki egyenesen erre az 
alkalomra bajuszt növesztett. Nayszerüen 
állt Uraynak a kis hegyes bajusz, büszke is 
volt rá nagyon. Csakhogy egy kis baj tör-
tént. Deésy főrendező először az aszódi gim-
náziumba járó gyermek-Petőfi életének epi-
zódjait fényképezte le és mert a gimnazista-
Petőfi mégsem járhat bajusszal, le kellett 
borotválnia, mielőtt még egyszer is alakit-
hatott volna benne. 

— Mattyasovszky Ilona és Kürthy Böske 
képeslapot küldtek, melyben boldogan jelen-
tik, hogy befejezték a „Pique Ass" fölvéte-
leit. A nagyszabású film rövidesen idehaza 
is színre kerül. 

— Lyra néven Budapesten olasz tőkével 
egy uj filmgyár alakult, amely a jövő évad-
ban kezdi meg működését. 

— A bécsi filmkörök egy uj magyar mozi-
csillag dicsőségét zengik. Az illető Csörgeő 
Edit, Csörgeő Bertalan volt kabinetirodai 
főnők leánya. Az uj start Kertész Mihály 
fedezte fői. 

— Kedves levelezőlapot kaptam Petrovich 
Szvetiszlávtól Münchenből. Azt írja, hogy 
hat hétig lesz még Münchenben, aztán utazik 
Párisba. Két-három hónapig dolgozik még 
Petrovich a Pathé Frères műtermeiben. A 
gázsija különben havi hatezer frank-

— Décsi Gyulát, a Mozgókép-Otthon ki-
tűnő igazgatóját, sajnálatos baleset érte 
Bécsben. Rosszindulatú gyomormérgezést 
kapott és napokig feküdt magas lázban, 
súlyos betegen. Szerencsére erős szervezete 
legyőzte a mérget és most már újra sze-
mélyesen vezeti a Mozgókép-Otthon művész-
ügyeit. 

Ä FILMMŰVÉSZETI ÉVKÖNYV szer-
kesztősége kéri a bel- és külföldön élő 
magyar filmművészeket, rendezőket, segéd-
rendezőket, operatőröket, segédoperatőrö-
ket, szcenikusokat, filmírókat és f i lmdra-
maturgokat, akik nem tagjai valamelyik 
•budapesti színháznak, hogy pontos cimeiket 
iés adata ikat közöljék az évkönyvben való 
közlés céljából az évkönyv szerkesztőségé-
vel, VII., Stefánia-ut 23. 

NAMÉNY1 M. MIHÁLY 
a Sfar-filmgyár ügyvezető igazgatója, akit a 
Magyar Általános Takarékpénztár igazgató-
jává nevezett ki. Naményi igazgatót és érté-
kes munkásságát azért nem veszíti el a film-
szakma, mert uj állása mellett is változatlanul 

vezetni fo?ja a Star filmgyár ügyeit. 



44 SZÍNHÁZI ÉLET 

Clara Kimball*Young 
a Tivoliban 

Hétről-hétre emelkedő, nivós és gazdag 
programmal ajándékozza meg publikumát a 
Tivoli, ez a népszerű nagymező-utcai ú t -
mutató szinház, amelynek kitűnő és hozzá-
értő vezetősége mindent elkövet, hogy a 
mai nehéz film behozatal ellenére is vál-
tozatlanul értékes filmeket tárhasson kö-
zönsége elé. 

Clara Kimba'l-Young, Amerika egyik 
legszebb és legtehetségesebb filmprima-
donnája felléptével kerül vászonra y>A nagy 
nő« cimü megrázó és realisztikusan meg-
konstruált film, amelynek minden egi,es 
jelenete a való' élet átplántálása a filmre. 

Gyönyörű plein air felvételei, gazdag 
és finom interieurjai , tüéles fotográfiái , 
mesteri rendezése és szinéuzi já téka, a 
filmet előreláthatóan nagy sikerre predesz-
t inál ják. 

A Clara Kimball-Young kép mellett, 
ugyancsak amerikai márkával jelezve, még 
egy megható életképet is bemutat a Tivoli, 
a szokásos kisérő műsorral egyetemben 

Roftenbil- . 
ler-u. 37b ODEON Telefon 

József2-63 

7-10.' Nemi betegségek 
és a z o k k ö v e t k e z m é n y e i 
d m i i i s m e r e t t e r j e s z t ő f i lm 

fflp/3 Az Amazon és 
Dollár* isasszony 

Rákóczi-
ul 68. PHÖNIX Rákóczi-

ut 68. 

f l^ Liliomvásár és 
' Amazon 

fffpt Bábel úrnője és 
Zigoto Iskolába Jár 

fzabella-
utca 65. ORIENT Telefon 

150-87. 

Szept. 7—10. 

Nemi betegségek 
és a z o k k ö v e t k e z m é n y e i 
cimü i s m e r e t t e r j e s z t ő f i lm 

s«p<3 Ezüst sirály és 
MadalelneFerc at 

TE VAGY A CSUDAI 
Mint álom lebegsz a színpadon 
Lecsukom ólmos két szemem 
Álmodva, bódultan, vakon. 
Oly furcsa vagy, talán tündér. 
Ajkadon szavak zúzmarája 
S szivembe zug a vágy, a vér : 
Te vagy a csuda, 
Csodák, csodás csodája 
Antik sirok fénylő köve. 
Tested pálmafa. 
Arcod narancsliget, 
Ajkad meggypiros topáz. 
Süti déli napnak csókja. 
Kezed kígyózó kígyó 
Halált fon testem köré. 
Hangod déli szél 
Bágyasztja vándorod. 

„Omol a déli szél, 
Vándorod sivatagba hull 
S dalol a hangod 
Csodák csodás csodája. 

KORDA TIBOR 

RÓZSAHEGYI KALMAN szinésziskolá-
jábön megkezdődtek a beiratások. Jelent-
kezni lehet egész nap, Népszinház-utca 
22. szám alatt . 

HZ ERÉNYINÉ ROSSI ROSINÄ áll . 
eng. rnagánénekiskola nyilvános hangver-
senyeiről erre az évadra Sándor Märyi, a 
Fővárosi Operettszínház, Polnay; Magda és 
Sándor Änna az Apolló Színpadhoz, Ernőd 
Irénke a balassagyarmati társulathoz* szer-
ződtek, a régebbi tanítványok közül László 
Andor a Blaha Lujza, Rózsa Ily, a kolozs-
vári, Arany Tilla az Ungvári, Sásdy Alice a 
Trocadero, Kubányi György a Royal Or-
feumnál és még többen a külföldi színpa-
dokon nagy sikerrel működnek. Az intézet-
(ben a beiratások naponta 11-től 4-ig, Erzsé-
bet-körut 40. Telefon: József 106-96. 

SCHULLER KORNÉLIA államilag enge-
délyezett magánzeneiskolájában, VIII., 
Népszinház-utoa 30., a beiratások zongora-, 
hegedű- és énektanszakokra újból meg-
kezdődtek naponta délelőtt 10-től délután 
5-ig. 

L'ART ET MODE V., Kálmán-utca 24. 
Modell kalapszalon újdonságai állandóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakítások. 

Irányi-utca 21. EST Telefon 118-33 

Szept. 7 - 1 0 . 

Llllomvásár és 
Ezüst sirály 

Szept. 11—13. 

Zoro Wa Huru és 
Chaplin mint kellékes 



Jelenet „A szent gyűlölet" cimü filmből 
Renaissance Szinhéz Engel H. Emelka-film 

A szent gylllölet 
Egy nászutazás története két részben és tiz 

felvonásban 
Bemutatja a Renaissance mozgóképszínház 

A mozgószinházak versenyében is ugy 
•vlan, mint a valódi sportban. Aki jól startol, 
laz valószínűleg győz is. H a ez igaz, akkor 
elmondhatjuk, hogy a Renaissance-mozgó 
|a legszebb előjelek mellett vivta meg az 
előszezon első kritikus heteit. A Lágpö-
röly, Hannele és a Zoro Wa Huru forró 
sikerű estéi után most egy hatalmas mé-
retű kétrészes filmregényt, »A szent gyù-
lölet«-et pergeti le, a közönségnek az 
eddigieknél ás tűntetőbb tetszése mellett. 

Jack Jerald és if jú felesége Indiába 
mennek nászutazásra, ahol egy veszedelmes 
kalandból Ralinkhore királya menti meg 
őket. Am ennek a, szolgálatnak drága ára 
van, mert a hatalmas fejedelem szerelemre 
gyullad a szép angol nő iránt és a férjet 
egy gyönyörű hindu lány hálójába szeretné 
keríteni. A fiatal házaspárnak azonban ezer 
érdekfeszítő és izgalmas kalandon keresztül 
sikerül megmenekülnie és hajóra szállva 
visszatérnek Európába. Am a fé r j még az 
uion észreveszi, hogy a hajón egyi álruhás 
hindu figyeli őket és haza érkezve gya-

nújá t közli is a világhírű detekt iwel : 
Chester Seallal. A férj és detektív együtt 
mennek terepszemlére, de mikor hazaérnek, 
már az a hír fogad ja őket, hogy a fiatal 
asszonyt elrabolták. Azonnal felismerik Ra-
linkhore kezének intézkedését és nyomról-
nuomra üldözve a rablókat, ú j ra Indiába 
jutnak, ahol Ellen, aa asszony, már töm-
löcbe vetve várja sorsát. Fér je halálmeg-
vető vakmerőséggel próbál ja megszabadí-
tani, de öt is el fogják és az Ítélet ugy 
szól, hogy Durgha istennő templomában 
elevenen togják őket elégetni. A detektív 
egy nagyszerű ötlete azonban, méllyel 
éppen a legveszedelmesebb pillanatban si-
kerül a hindiik figyélmét másra terelni, 
megmenti őket és most már véglegesen si-
kerül hazájukba visszatérni. 

Ez a mindvégig feszülten érdekes mese < 
telítve van a legnagyszerűbb epizódokkal, 
mint amilyen a tengeri h a j ó égése, a szent 
majom megölése, a nyilt tengeren megtar-
tott álarcosbál, a hindu fejedelem pazar-
fényü udvara, Durgha meseszerű templo-
mában lejátszódó színpompás ünnep stb. 

A film sikerére és értékére talán ele-
gendő annyit mondanunk, hogyi az elmúlt 
télen az összes német és ausztriai mozgó-
szinházak hetekig játszottak zsúfolt házak 
mellett . 
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Vannak kulisszatitkok — a cirkuszban Is 
Elismerjük, hogy kulisszatitkokról nehezen 

beszélhetünk, ha a Fővárosi Cirkuszról van 
szó. De annyi szent, hogy kedves történetek, 
apró históriák, vidám és ártatlan pletykák 
dolgában a porond sem szegényebb a szín-
padnál. Ennek bizonyságául sietve eláruljuk, 
hogy a Fővárosi Cirkusz táján családi tra-
gédiáról, sőt házasságtörésről suttognak. Ó, 
ne tessék felháborodni, a bűnös asszony 
Illeneb egyik csodaszép Szenegál nőstény-
oroszlánja. A gigantikus, feketesörényes ga-
vallér még a porondon is állandóan a nyo-
mában jár, hozzásimul, meg-megbökdösi 
annyi gyöngédséggel, amennyivel egy embert 
a másvilágra juttatna ; egyszóval, hogy trans-
vaali kifejezéssel éljünk, „főzi" őnagyságát. 
Illeneb azonban remek mutatványai érdeké-
ben is kénytelen a családi élet békéjét meg-
óvni és a sivatag turbékoló királyát hatalmas 
ostorcsapásokkal üzi el kedvese oldala mel-
lől. A rettentő házibarát vadul 
morog és amint alkalom nyilik 
erre, ráveti magát az ideáljára 
és szétakarja marcangolni. 
Most közbelép a férj és a 
gyönge, védtelen asszonyka 
oltalmára kél. így fest a há-
zassági háromszög — az afri-
kai sivatag ízlése sze r in t . . . 

Még többet is mesélhet-
nénk, dehát a diszkréció még 
oroszlánék családi vagy csa-
ládonkivüli ügyeiben is föl-
emeli tiltó s z a v á t . . . így az-
után csak azt jegyezzük még 
meg szép csöndesen, hogy ez 
az elbűvölő idill fokozott ve-
szedelmet jelent Illeneb szá-
mára. A vakmerő domptőr 
úgyis kockára teszi az életét 
minden egyes fellépte alkal-
mával. A szerelem pedig roppant ingerlé-
kennyé, szinte bolonddá teszi az oroszláno-
kat. Nemcsak az orosz lánoka t . . . 

A veszély bizony ál landó vendége a cir-
kuszoknak, fellép minden műsorban, jó egy-
néhányszor. A Fővárosi Cirkusz ragyogó 
szeptemberi programmja néhány valóban 
hátborzongató szépségű produkcióval ismer-
tette meg a közönséget. Elég, ha Captain 
Slema-l emiitjük, a mesterlövészt, aki gyö-
nyörű szőke leánypartnere ujjai között tartott 
karikagyűrűt lő keresztül szinte hihetetlen 
távolságból ; elég, ha a két tengerészruhás 
Terras rejtélyes mutatványára utalunk. A két 
Terras sima acélrudon kúszik fel, ugy hogy 
csak a sarkával érinti az ércpóznát I És tá-
volról sem veszélytelen a nagyszerű Gould-
csoport mutatványa ; a férfi olyan nyuga-
lommal zuhantat súlyos vasgolyókat a háta 
gerincére, mintha csak esőcseppek volnának. 

A Gould-csoport mesés egyensúlyozó pro-
dukciója iskolai példája a nagy világszámok-
nak, a jelmezeiket szédületes gyorsasággal 

váltogatják, a sok s?ép kosztüm között két-
ségkívül a hires szépségű, aranyhajú „miss 
Gould" rózsaszín selyemtrikója aratta a leg-
nagyobb sikert, noha nincs semmi különös 
benne. Miss Gouldon kívül . . . 

Veszedelemből, ünneplésből bőven kijut 
a páratlan G&rretnek is. A csodatáncos még 
most is állandóan uj figurákkal gazdagítja a 
mutatványét, pl. a fellépte óta a negyvenedik 
zsúfolt házat valósággal frappirozta azzal, 
hogy nem találta meg a nyaka köré csavart 
lábát. . . 

A fenevadak közelsége erősen nyugtalanítja 
a lovakat is. Az istéllószolgók alig birják 
féken tartani Könyötné szilaj paripáit, ame-
lyek vadul horkolva rohannak a manézsbe, 
hogy ott azután térdet hajtsanak, kétlábra 
álljanak, bohókásan hízelegjenek a szenzációs 
estélyruhéban tündöklő direktrisz alig észre-
vehető intésére. Ankner Imre sok tapsot 

kapott már, amióta a bécsi 
dragonyosok tiszti sisakját fel-
cserélte a lovaglómüvész ci-
linderével, de ennyire mele-
gen még talán sohasem ünne-
pelték. Kitörő lelkesedéssel 
fogadják minden este Jancsit 
is, a csupa szellem strófáival, 
bánatos daléval. 

A többi szám is megkapja 
a maga megérdemelt jutal-
mát, zugó tapsok, harsogó 
nevetés formájában. Legis-
leginkóbb Illeneb medvéi. A 
szürke mackók az oroszlánok-
tól. tigrisektől függetlenül lép-
nek föl, külön számuk van. 
Illeneb kétségkívül a grizzlyk 
tiszteletére, szürke jelmezben 
je lenikmegaporondon, karon-
fogva két öreg mackó-cimbo-

ráját, amelyek helyesebben, akik még elvétve 
sem igen járnak négylábon. A medvék le-
pipálták talán még az oroszlánokat is nép-
szerűség dolgában. Sokszor maga Illeneb 
is elneveti magát a produkció közben, mert 
a két zsivány neki is szolgél olykor megle-
petésekkel. A minap furcsa jelenetet kacagott 
végig a publikum és a hires állatszeliditő. 
A legnagyobb hatást rendesen ivómutatvá-
nyokkal érik el a mackók. Leülnek egy kis 
asztal mellé és gömbölyű palackokból vigan 
isszák a jó cukrosvizet. Amikor Illeneb el-
veszi tőlük az üveget, szörnyen komikus 
pofával nyújtogatják toppancsaikat a fiaskó 
után. Egy ízben — erre még a szokottnál is 
tombolóbb tapsvihar kerekedett. A medvék 
megijedtek, felugrottak a székről, körülnéztek 
riadt szemmel . . . a taps persze egyáltalában 
nem akart elülni, sőt még erősebbé vált. Ez 
mér sok volt a gyönge idegzetű, alig ember-
magasságú kis bölényfalóknak, rémülten ro-
hantak Illenebhez, leroskadtak előtte és át-
ölelték a térdét, védelemért könyörögve . .. 
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Voltam Osíende-ban . . . 
Voltam Ostende-ban... ám nem abban 

az Ostende-ban, amelynek plázsát az óceán 
habjai mossák, amelynek pompás álomho-
teljeiben az öt világrész könnyüpénzö népe 
habzsolja az életet s kaszinójában sziveis 
készséggel és játszi könnyelműséggel kéjszi-
tik el akár az amerikai milliárdost is. 
Nem. Az én Ostende-om a Rákóczi-ut 
'mentén terül el s mem tengeri fürdő, hanem 
tudvalevőleg egy egyszerű kávéház. De, 
milyen kávéház. Most, hogy újonnan át-
alakítva, szombat estére, u j díszében ki-
tár ta kapuit, siettem megnézni és ezennei 
megállapítom, hagy ez az ímmár tizenhárom 
esztendeje fennálló, mindenkor kedvelt és 
hallatlanul népszerű szórakozóhelye Buda-
pestnek, u j , káprázatos, fehér és arany 
díszében felülmúlja önmagát és egyik leg-
hatalmasabb, legdíszesebb, legvonzóbb he-
lyiségévé vált a városnak. 

Igen, tizenhárom esztendeje immár, hogy 
Grosz Ödön, az ország vendéglős- és kávéis-
ipartestületének ez a kiváló szakképzett-
ségű, előkelő tag ja , a régi Elite-kávéház 
romjain megteremtette az Ostende kávéházat 
és az Elitéből, ebből az elhanyagolt lokali-
tásból, már akkor is hamarosan a főváros 
egyik legnagyobb és legnépszerűbb szóra-
kozóhelyét fejlesztette. Grosz Ödönnek nem 
ez volt első ilyen sikere. Előbb a Savoy, 
m a j d a Palace-Hotel éttermét és kávéházát 
virágoztatta fel ; ma jd Nyíregyházán az 
egyaránt parlagon heverő Pannónia és Rá-
kóczi-éttermekből csinált szorgalmával és 
nem közönséges szakértelmével, elsőrangú, 
közkedvelt 'lokalitáso"kat. Nemkülönben nép-
szerű, becsült vezetője volt a páráéi fürdő 
nagyvendéglőjének is. 

Most, amikor a kávéházi ipar régen 
megszűnt úgynevezett aranyibánya lenni, 
amikor a különböző bizottságok serény 
közreműködése mellett, félév alatt száz-
ötven kávéház szenderült jobblétre, bátor 
elhatározással milliókat visz abba, hogy 
.az ő kedves Ostende kávéházát uj , ragyogó 
mezbe öltöztesse. S mikor ez ime megtörtént, 
!ez a régi hely, ragyogó, uj , fehér-arany 
ruhá jában feltárult a nagyközönség részére, 
raf f iná l t elegánciájával , mint a város egyik 
legnagyobb és legszebb helyisége, annaw 
igazi látványossága, valóban hivatva van 
arra , hogy eddigi nagy népszerűsége és 
ked'veltsége még hatalmasan megnöveked-
jék : Grosz Ödön pedig teljes önérzettel 
érezheti, hogy a nagyi ú j jáépí tő munkáDan, 
amely itt mindnyájunkra vár, egy kövecs-
kével ő is résztvett. 

Az u j Ostende a súlyos és vigasztalan 
kávéházi viszonyokra való tekintettel, mig 
nappalra megőrzi kávéházi jellegét, este 
cafe restaurante-iá alakül. Hogy mint ét-
terem is a legjobbat, a legizesebb konynát, 
a legfigyelmesebb kiszolgálást fog ja nyúj-
tani, erre garancia az ís, hogy Grosz Ödön 

visszavonulva minden más üzlettől, most 
már egész tevékenységét ennek a kedves 
helyiségnek fogja szentelni. Hogyi milyen 
nívójú lesz a vezetés, arra egy nevezetes 
példa egyebek között, hogy ez lesz az 
egyetlen kávéház, amelynek a Geroeaud-
cég süteményeit átengedi. 

És megmarad az u j Ostende számára 
,— s itt kapcsolódik be a Színházi Élet 
'közönségének érdeklődése ebbe az ügybe 
'— a régi nagy vonzóerő, a nagyszerű 
Varjas Tóni is. Az ő sajá tos müvélszete, 
pompás humora, ízes magyarsága, fogják 
továbbra is gyönyörködtetni az Ostende 
közönségét, pompás nótái, amelyeket a 
Bodrics-testvérek elsőrangú zenekara ki-
Bér, fogják a hangulatot a szellős, díszes 
termekben izzóvá" hevíteni. Nem "kétséges 
tehát, hogy az Ostende, a főváros ez uj , 
pompás café-restaurantja leszi az idegenek 
budapesti és a vidék előkelő közönségének 
legkedveltebb találkozóhelye. 

Sebestyén t ragédiája 
A paradicsomárusok sztrájkja 
Sebestyénnél is hagy nyomot, 
Az Ember tragédiájából elrekvirálták 
A paradicsomot. 

Részlet az Ostende-kávéházból 
Papp János felvétele 

SZEPTEMBER 21-ÉN nyílik meg az ő s z i 
Divatkiállitás a Vigadóban. Rendezi : a 
Művészeti é s Kiállítási r.-t. VI., Vilmos 
császár-ut 43. Telefon: 115-61. 
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M •c A CJ l > 

kezdte az iró — azért 
, hogy tegnap nagyon 

— Édes Lilikém, — 
jöttem el, mert láttam 
bántott valami. 

— Gyerekség, — dobtam oda célzatosan 
az ő szavát, még ismételtem is : — gyerek-
ség 1 Hisz maga mondta, nem is tudok egyéb 
lenni, csak gyerek 1 

— Ne fájjon ez neked, édei gyönyörű, 
gyermek. — A kezemre tette a kezét és ciró-
gatta, szerettem volna elhúzni, akartam is, 
csak szinte nem is értem : nem engedel-
meskedett a kezem. — Nézd fiam, ugy-e 
nincs az a fiatal leány, akinek ne volna egy 
bizonyos kora, ami-
kor, — még ha nem 
is olyan nagyon 
szép, csak épp, hogy 
nem nyomorék : — 
az a bizonyos cso-
dálatos bűbáj ne 
lenne rajta, ami min-
denkit megveszte-
get: leány! Aztán el-
múlik ez a csodála-
tos időszaka, ez a 
tüneményszerű, ez a 
talányszerü és el-
kezd ő is olyan lenni, 
mint mi, hozzánk 
idomul, hozzánk, 
akik már elcsuful-
tunk az életben, akik, néha tudatosan, hasznos-
sági okokból, többnyire azonban teljesen öntu-
datlanul ezek a ronda, mindenféle értelmi és 
erkölcsi piszokkal eltorzított emberek lettünk. 
Kénytelen ő is alkalmazkodni. Kénytelen ő 
is a mi ronda vonásainkat felvenni és lesz 
az a valaki, aki ilyen vagy olyan akar lenni, 
valahogy olyan, ahogy mi hozzánk legjobban 
illik, egyiknek szebb a bőre, a másiknak for-
másabb a csontja, idomzata : — ez az egész 
és folyik az őrült hajsza, vagy a bőrökért, 
vagy azokért az ideálokért, amiket ez a ronda, 
torz társadalmi lény, amivé leszünk, el tud 
képzelni. 

Emlékezem, valami belső, jóleső; remegés 
fogolt el. 

— És most jön olykor-olykor az a csoda, 
hogy az a bűbájos lény nem torzul el, valami 
okon, ő maga se tudja hogyan, megmarad 
az, aki a legelbüvölőbb korában volt. Akinek 
az egész élet, ahelyett, hogy üzlet lenne, 
marad az a szappanbuborék, amit csak fuj, 
hogy a színjátékában gyönyörködjék, játszik 
vele . . . Észre se veszi, hogy mi milyen ron-
dák vagyunk, mert ő csak a napsugaras szi-
várványszíneken keresztül látja a világot. . . 
és mi, buta, már az életünk elején szétpat-

tant lelkek, mi mind 
elrutulunk, — csak 
ő maradt a bűbájos 
gyermek. 

Ugy csillogott a 
szeme . . . mind kö-
zelebb azenyimbe... 
a két kezemet a ke-
zébenfogta . . . Én 
szepegtem : 

— Ugy-e, nem va-
gyok azért az a buta ? 
— és azt hiszem, az 
én szemem is na-
gyon csillogott, mert 
két könny nagyon 
tolakodott, de tarto-
gattam: ne... ne... 

— Te gyönyörűség, légy bizonyos benne, 
hogy minden ronda szivnek, minden piszkos 
léleknek, minden eltorzult érzéknek ott van 
azért a mélyén a megérzése annak, hogy te vagy 
az a még meg nem csunyult bűbájos csoda. 

Az a két könnycsepp leszaladt a szemem-
ből, ő magához húzta az arcomat és ő csó-
kolta le a két könnyet. . . hogy ragyoghatott 
az arcom 1 . . . 

— Ugy-e nem haragszol már ? Ugy-e senki 
se láthat szebbnek, mint én ? 

Most nem is tudom már egészen, mi hogy 
történt. Nem tudom, hogy történt, hogy én a 
karommal a nyakát átfogtam . . . 

a két könnycsepp leszaladt a szememről . . . 
Szakmáry rajza 
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— Igen, a közönséges életben gyerekek 
vagytok, ugy csapnak be benneteket, mint a 
gyerekeket, ti ugy csapjátok be az embereket, 
mint a gyerekek, de én nem nézem, csak 
azt a csodát, minden művészetnek ezt a 
csodálatos anyagát . . . te abból vagy 1 . • . 

Nem birtam e l . . . zokognom kellett. . . 
— Ugy-e ? . . . ugy-e? . . .— 

csak ennyit birtam mondani. 
Tovább nem is tudom, mi 

történt.. . nem tudom ma se 
egészen . . . Az az ostoba kie -
bálásom, hogy : ugy-e ? olyan 
igaz volt . . . Először éreztem 

I életemben... hogy egy vagyok 
j valakivel . . . valakivel, aki a 
! mennyországomig emelt... „te 
I abból vagy 1" . . . és soha . . . 
j soha . . . olyan gyönyörű az 

élet nem v o l t . . . 

Persze én neki aztán las-
sanként elmondtam később 
mindent. A főhercegről is. 
Azzal fejeztem be : 

— Elkergessem ? 
— Dehogy kergessed el. 

Soha se tegyél senkinek a 
kedvéért se semmit. Csak a 
magadéért. Addig vagy egész. 
Mondd : akarsz a feleségem 
lenni? Ha akarod, menjünk 
holnap az anyakönyvvezető-
höz. 

— Gyerünk ! 
— Rendben van. 
— Mit csináljak Gézával ? 
— Megverekszik velem. 
— Butaság 1 
— Abba keveredsz. A min-

dennapi életbe. 
Hét akárki mit gondol most 

felőlem : de én ugy éreztem, 
hogy butaság elkergetni azt 
a főherceget és butaság, 
Gézával. 

Másnap négy órakor a főherceg jött. 
. . . Lehet, hogy most már nem voltam az 

a gyerek . . . de most mór tudtam, hogy hogy 
kell . . . olyannak lennem, mint egy gyerek... 

Játszottam vele, mint macska az egérrel. 
És persze el is mondtam mindent — őneki. 

neki 
hogy párbaj legyen 

Az anyakönyvvezetőről soha se beszéltünk 
többet. 

A kis fenség egyszer azzal állt elő, hogy 
ő lemond a rangjáról, hogy ő nem tud nél-
külem élni, hogy ő feleségül vesz . . . 

— Szent isten, mi jut eszébe ? Nehogy egy 
szót szóljon otthon, mert nem eresztik többé 

hozzám I 
De hogy ő nem birja ezt 

ő megbolondul. 
Hát az tagadhatatlan, hogy 

nagyon meghatott, hogy ő 
feleségül is elvenne. Most 
melyikhez fogok menni? Az 
Íróhoz, vagy ő hozzá — vagy 
Gézához még mindig ? 

Mert persze Géza lógott 
még mindig. Igaz, hogy most 
nem jött hozzám, de azért 
én mindennap telefonoztam 

^ neki. 
— Dühös még ? — kérdez-

tem ma is. — Na, ne legyen 
dühös, ha a főherceg szere-
tője leszek, ugy se telefono-
zok többet. Különben is most 
ő akar feleségül venni. 
Menjek? 

— Lili ! Agyonlövöm ma-
gam, — volt a válasz. 

— Én is azt várom, hogy 
agyonlövi magát, ha felesé-
gül megyek hozzá. De még 
várhat. Nem sietős az ügy. 
Csak neki. 

De azért én nagy bajban 
voltam a kis fenséggel. Pláne 
arra is kellett gondolnom, 
hátha ő lövi magát főbe. 
Jesszus Mária 1 Szegény. Meg 
olyan édes jó fiu. Az őzike-
szemeivel. Nem tudtam más-
sal mindezekről beszélni, mint 
Mancivel. 

Ma azt újságolta, hogy vidékre kínálnak 
neki szerződést, de ő nem mehet. 

— Nem mehetsz? Miért nem mehetsz? 
Nem azt mondom, hogy menj, csak mi az, 
hogy nem mehetsz? Nincs ruhád? Adok, ha 
menni akarsz. Ha pénz kell, azt is adok, 
hát ne mondd, hogy nem mehetsz, ha ked-
ved van. 

ip telefonc 
Szakmáry rajza 
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— Nem, nem azért nem mehetek. 
— Hát miért nem? 
— Nem hagyhatom itt magára, 

senkije. 
Tudtam, hogy ez kiről szól. 
— Nem is szól-

tam neki — foly-
tatta csendesen. 

— Miért nem vesz 
e l ? 

— Hisz van fele-
sége. 

— Manci, én té-
ged egyáltalán nem 
értelek. Hát mi köt 
hozzá ? 

— Tulajdonkép 
semmi. De látom, 
hogy ha én elme-
gyek, akkor össze-
esik . . . így : tartom 
benne a lelket. 

— Te is gyerek 
vagy ? Te olyan, aki 
azt nézi, mi jó más-
nak ? 

— Lehet. Körülötted nincs semmi baj ? 

— Dehogy nincs. Azt se tudom, már hol 
áll a fejem . . . Tovább már nam birom húzni 

nincs azzal a fenséggel. És elmondtam az egész 
bajomat. Csupa izgatottság voltam, csak 
Manci olyan nyugodt, mint mindig. 

— Édes fiam, nem 
érdemes a fejedet 
törnöd. Mi színész-
nők akárhogy cse-
lekszünk, az ugy 
soha sincs jól, mi 
mindig csak azok a 
komisz teremtések 
maradunk, akikben 
minden csak rosz-
szaság és akik nem 
is tudunk máskép 
cselekedni, mint 
rosszaságból. Akár 
igy csinálod, akár 
ugy csinálod, egyre 
megy. 

— No jó, de eb-
ből niég mindig nem 
tudom, hogy hogy 
csináljam ? 
— Tedd ugy, ahogy 

Ezt sose bánod meg. 

tedd ugy, ahogy ez szivednek.Jól esik . , . 
Szakmáry rajza 

szivednek jól esik. 
Vége. 

PUFI II. A Vígszínház tagjai 
sorába szerződtette Dózsa 
Istvánt, akit a Budai Színkör 
előadásain kedvelt meg a 
publikum. Dózsa — azon-
kívül, hogy igen tehetséges 
színész, — arról nevezetes, 
hogy kilókban ötször annyit 

nyom, mint években. Százon alul még akkor 
sem adja, ha rossz szinben van. Már meg 
is kapta Pesten az enterieurejének megfelelő 
becéző nevet. A kollégái elnevezték Pufi 
kettőnek. Dózsa nem haragudott meg ezért 
a becéző névért, sőt kijelentette, hogy nem 
nyugszik addig, amig az igazi Pufit le nem 
győzi — legalább kilókban. 

^ C N c f e k T E p e " 3 " ' 

Farkas 
Neumann Berta : l s Ä s 

Ereden modellek 
állandó raktára 

modelltervezöje 
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Sxtgoru kritika 
a Tabarinről 

Komoly elismeréssel kell nézni, hogy. 
miképen pompázik és ragyogi csillogó-vil-
logó uj ruhájában a Rákóczi-ut hatalmas 
tánclokalitása, az egyre népszerűbbé váló 
Tabarin. Ud'itő kép, hogy az igazgatóság 
erős ambíciója és hozzáértése hogyan dí-
szítette ki, tette a főváros egyik legdísze-
sebb, fényben és Ízlésben egyformán pom-
pázó mulatóhelyévé ezt a helypt, amely a 
maga hivatásának körében szintén nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogyi gyönyörű Bu-
dapestünk világvárosias jellegét emelje, 
nagyszerű, európai nívójú szórakozóhelyet 
kínálván fel az idegennek,, a vidékinek és 
a főváros gonddal küzdő és a könnyű, Íz-
léses mulatságot kereső publikumának egy-
aránt. I 

Az uj Tabarinban a belépőt diszkrét, 
meleg, barátságos szinek üdvözlik minden-
felől. A hatalmas ballusztrád köröskörül 
öblös, kényelmes páholyok soraira osz-
lik ; de páholyok szegélyezik az alsó, mélyí-
tett, a produkciók színhelyéül szolgáló par-
kettet is, amelynek a bejáratfelőli részén 
épített pódiumon van elhelyezve Steiner 
Siminek az egyes számokat kisérő, nép-
szerű szalonzenekara. A szembeni levő er-
kélyen foglal helyet a pompás cigányzene 
és huzza szünetekben jés a produkciók 
végeztével a pompás angol nótákat és a 
szivbemarkoló magyar dalokat. Példátlan 
rend és fegyelem mindenütt; a frakkos 
pincérek hatalmas hada teljesiti fürgén 
a rendeléseket, hordja elénk szempillantás 
alatt a kitűnő francia kongha elsőrendű 
főztjét, a nemes fajborokat és az ezüst 
vederben gyöngyözve hülö pezsgőt. 

Weber Ignác, az igazgató, lelke az 
egész hatalmas etablizmánnak, jelentékeny 
áldozatokkal gondoskodott róla, hogy már 
most, a szezon elején is a legválogatot-
tabb műsor várja a Tabarin közönségét. 
Az ó avatottsága, buzgalma, és az ő bő-
kezűsége, amellyel az anyagi kérdéseket 
kezeli, tették lehetővé, hogy a mulató 
programmján máris egymiást kövessék a 
vonzó, megkapó, hatásosnál hatásosabb pro-
dukciók. Kiveszi a munkából; részét Somo-
gyi, a művezető is, aki a csinosabbnál csi-

nosabb táncosnők lenge csoportját! kormá-
nyozza és aki mindenütt ott van, ahol 
arról van szó, hogyt a mulató vendégeinek 
szórakozása zavartalanabb és fokozottabb 
legyen. 

Az e havi, szeptemberi műsor leg-
hatásosabb és legnagyobb sikert aratoti 
száma kétségen kívül a világhírű Seifjert 
excentrikus táncos-pár produkciója. Amit 
e két testvér — Adelina és Frank — 
a parketten csinál, az a boszorkányos 
ügyességnek és lendületnek valóságos csu-
dája. Nem kisebb a sikere Emmy Hope-
nak, az amerikai excentriknek. Az ő sa-
játságos táncmozdulatokkal kisért pompás 
éneke is mindenkor nagy hatást vált ki. 
Rendkívüli hatású Eddy és Heddy, a skan-
dináv táncos-pár fellépése; a két Caran-
cittas pompás jelmezeivel és tüzes, első-
rendű művészettel előadott spanyol táncai-
val arat hatalmas sikert. Hansi Merkl 
sa já t bonyolódott és művészi tánckompó-
zicióit mutatja be; a bájos Lilla Fiorina 
pedig nemes, klasszikus táncaival lett a 
Tabarin közönségének egyik kedvencévé. 
Igen nagy hatása van Tamás Benő La 
belle Irénnel ellejtett táncszámának is;. 

A programm többi számait egész tö-
mege tölti ki az| ügyes, tehetséges, fiatal, 
csinos, fantasztikus tánckasztümökben pomi-
pázó táncosnőknek. Mikor pedig a műsor 
lezajlott, kezdetét veszi a parkettánc. A 
pezsgőspalackok durrognak, a hangulat 
torrpontjára emelkedik és a közönségnek 
alkalma van a modern táncprodukciók leg-
raffináltabb formáiban gyönyörködni. 

Végre bekövetkezik a kérlelhetlen zár-
óra és a nézők hatalmas tömege azzal 
az impresszióval hömpölyög ki a Tabarin-
ból, hogy ez a mulatóhelyt ma kétségtelenül 
a főváros egyik legmagasabb nivóju, leg-
jobban vezetett, legtöbb szórakozási nyújtó 
etablizmánja. 

Legújabb nyíri modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

W y jM) divatházában 
\ CTJt Kossuth Latos 

^ ^ utca ç 
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A. »Cserebere« slag er száma 
„Miire eljön a nyár" 

Vígszínházban énekli : HEGEDŰS GYULA Szövegét írta : HELTA1 JENŐ 

KOSZTELITZ KÁLMÁN p*rfüm j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. Telefon 188-89 kozmetika különlegességei \ 
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sje- rs-'em, 

2. A nőm, ha barna, vagy ha szőke, mindegy ez, 
Hiszen ha barna, ő a nyárra szőke lesz. 
Mindegy nekem, kövér-e nőm, avagy sovány, 
A tontoi az, van-e valuta, jő dohány ? 

Refr,: Hogy lesz e pénzünk, 
Mire eljön a nyár, 
S kis há?at nézünk 
Mire eljön a nyár. 
Lesz hozzá birka, tehén, 
Kis kert és sok vetemény. 

Kisgazda, az leszek én, 
Mire eljön a nyár. 
Minden kihajt ott, 
Mire eljön a nyár, 
Föllépek majd ott, 
Mire eljön a nyár, 
Egységes nem fizető 
Programmal állok elő, 
Így leszek képviselő, 
Mire eljön a nyár. 

B E W E D E K F R I D A ÉS H E L É N 
Király-utca 93. és Damjanich-utca 18 holcsontnílkQH füzö-pótlói 

m ű v é s z n ő k á l t a l i s e l i s m e r t e k 
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3. A téli est a kályha meiiett oly vidám, 
Finom magyar d ihánnyal megtömöm pipám 
S amíg a fűst keringve száll az ég felé, 
Reménykedőn, merengve nézek én belé. 

Refr. : Tán több virág lesz, 
Mire eljön a nyár, 
Tán ]obb világ lesz, 
Mire eljön a nyár. 
Békesség földon, égen 
S nem lesz inár kint s idebenn 

Ellenség és idegen, 
Mire eljön a nyár. 
Jobb I P S Z a pénzünk, 
Mire eljön a nyár, 
Többé nem vérzlink 
Mire eljön a nyár, 
Olcsóbb a bank, meg a bolt 
És gúnyánk nem csupa folt, 
Ugy lesz. mint valaha volt, 
Mire eljön a nyár. 

S Z Ö a M E A f f U K Q U ^ . Z Ü C S N É L 
Á t a l a k í t á s o k . J a v i I á s o k ÍV.. Korona-utca 1. IV., Vóczi-utca 16. 
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K i r À l y i d i l l 
Zenés történet egy felvonásban 

Irta : BALASSA EMIL 
Szinrekerült az Andrássy-uti Színházban, a következő szereposztásban : 

A király Székely 
A vicomte Hegedűs 
A lieutenant Sérossy 

Az öreg vincellér . . 
Marie, a leánya . . 
Lisbeth. kis szolgáló . 

Szegő 
Németh Juliska 
Nagy Margit 

Történik Provenceban, 1600 tájékán. 
Ezerhatszáz idején Provenceban egy vi-
rágos májusi estelen nagy naj esett a királyi 
őfelsége hintájával. Eltörött a tengelye. 
Sohasem járt még erre a király, bár öreg 
volt már, dé a különböző asszonyok miatt 
nem volt érkezése, hogy csak egyszer is 
Végigsétáljon ezen a jószagu országán, ahol 
pedig minden az övié volt. A földek, az 
erdők, a napsütéses tanyák, a hűvös ga-
tonavermek és a zugó kis szélmalmok, a 
szőlők, a présházak és a nehéz illatú 
borospincék, mind, mind a királynak hord-
ták kincseiket ezen a birtokon, a férfiak 
az ő jobbágyai voltak, az ifjak az ő ka-
tonái. Még a lányok is tudták, hogy néki 
tartoznának az első öleléssel, ha megkí-
vánná őket és ó, mily boldogan adnák oda, 
mert nemesi férjet kapnak érte jutalmuk 
De sajna, inkább odahaza itta az édes 
borokat a felség, és dehogy gondolt arra, 
hogy virágok és leányok ezrei nőnek a 

provencei mezőkön. 

Ez egy vén vincellér házában törtétiájs 
azon a bizonyos májusi estelen. Fehér 
virág eiz ablakban és fehér függönyök, 
meg zöld zsalugáter. Zenélőóra is van a 
Szobában, meg rokka a vincellér-kis-
asszonynak, hogy, el ne unja magát. A 
nyitott ablak melftett fehér lóca. Ajtók 
jobbról és balról. Odakünn a leáldozó nap 
vörös fényében ég a kert és a gyíimőlcs-
ágak lassan himbálódznak a langyos kis 

szélben. 
A vincellér (áll a nyitott ablakban és 

kiabál kiíe'.é): Miért futnak mind az erdő 
felé? Tán kigyúlt a rengeteg? 

Lisbeth (hangja kintről, az ablak alól): 
Dehogy gyúlt ki! 

A vincellér: Ugy szalad a falu az erdő 
felé, mintha arany tallér hullna a fákról. 

Lisbeth (fiatal, szurtos szolgáló bejön a 
jobboldali ajtón): Hát ebben már közeledik 
gazdám az igazsághoz. De még ennél is 
több. . 1 j 

A i'iiice.'lrr: Hallod-e, kotnyeles fruska, 

ne játssz velőn', mint a szopós gyerekkel. 
Az egész falu népe eszeveszetten fut az 
erdő felé, a lányok ugui visítanak, mint 
húsvéti locsoláskor, meg a pendelyes 
gyerekek is szaladnak, hisz egu szempillan-
tás alatt üres lett a falu. Mi a csudát 
látnak ott? 

Lisbeth: Amit még sohase láttak, amióta 
a Világra gyüttek. 

A vincellér: Leesett a szivárvány a 
földre? 

Lisbeth: Hát égi csudának ez is beil-
lenék jó gazdám, de nem ilyen néma dol-
gokról van szó. Élő személyiségekről! 

A vincellér: Akkor a megyebiztos jön a 
pandúrokkal. 

Lisbeth: Ha csak az volna. Egy-két jó-
képű pandúr elkéne itt köztünk. 

A vincellér (ijedten): Tán csak nem a 
tartományi gróf hajtat Toulonból erre-
felé? 

Lisbeth: Annál is nagyobb uraság. 
A vincellér (ijedtében a i ablakhoz fut): 

Akkor a (királyi számtartó jön a borospincét 
vizsgálni! De nálam mindent rendben ta-
lál. A királyi szőlőknek egy, fürtje sem 
liut a zsiványok asztalára, amíg én vagyok 
itt a vincellér. 

Lisbeth: Ujjé, de messze van kend gaz-
dám! Folyton eltalálja szarva közt a tő-
Söit-

A vincellér (mogyorófavesszőt vesz elő a 
sarokból): Megmondod mindjárt, te fala 
kereplője, vagy eltörik etf a bot a hátadon... 
(Utánaiut, hogy elverje.) 

Lisbeth (szalad): Megmondom, hogyne 
mondanám meg, hát iaőt sem hagyott, 
hogy megmondjam, hisz csak most jöttein 
toe a szobába, ebben a minutumban lép-
tem be, még csak ki se nyithattam a 
számat , . 

A vincellér: Megmondod rögvest! 
Lisbeth: Megmondom, megmondom, ha 

szóhoz enged... 
A vincellér (megáll): Hát kit látnak ott 

az erdőben? 
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Lisbeth (csedesen): Ä királyt. 
A vincellér (torkán akad) a fczió): Kit? 
lisbeth: R királyt. 
A vincellér: R királyt? A miénket? R 

francia Királyt? 
Lisbeth: Nem is az ángliust! R f ran-

ciát bizony. Személyesen. 
A vincellér: Bolond' vagy te cseléd. Rt. 

most szopogatja St. Germ a inban a bort, amit 
tavaly szállítottunk be innét a király» pin-
cékből társzekereken. Mert ámbátor ki-
rályi birtok ez és királyi jobbágyok vol-
nánk valamennyien és minden körte és 
Ininden szőlő a királynak terem itt, de 
annyira mégse vittük, hogy IV. Henrik 
rfirály őfelsége áthintózzék egyszer a Pro-
vence! mezőkön. 

Lhbeth: Pedig itt van. 
A vincellér: Nem járt az itt még soha. 

Nem is fog. Äzt se tudjuk, százéves-e 
vagy husz. Egyák király meghal, másik 
tesz helyette, de mi egyiket se lát juk, csak 
ö szőlőt, meg a búzát, meg az újoncokat 
viszik ei minden esztendőben, mert hogy 
i t t minden és mindenki a királyé. De hogy 
« Bourbonok aranyos hinta já t csak egtrszer 
ts meglássuk? , 

Lisbeth: Hiszen mondom, hogy éppen 
azzal esett a szerencse. 

A vincellér: Micsoda szerencse? 
Lisbeth: Hogy eltörött a tengelye. Ha el 

nem törik, sohà meg nem lát ja ez a pi-
rinyó falu a királyt. Átutazott, meri láto-
gatóba megy, tul a határon, Piemontoa, 
az rtngllusokhoz, vagy isten tudja hová. 
ÉS hogy épp itt kellett eltörni a kocsijá-
nak! 

A vincellér ( izgatottan): Hol fog éjsza-
kára meghálni? Istenem, istenem, "hisz én 
volnék a mi falunkban a legmódosabb. Ki-
rályi vincellér! 

Lisbeth: Nem ér minket akkora sze-
rencse. Mondják, hogy u 'azás közben nem 
tud másutt aludni, csak a sa já t hintajában. 
í>uhább az, mint a mi ágyunk, még ha a 
legszebb lányt is beléfektetjük. 

Marie (az öreg vincellér leánya halkan 
és fehéren bejön a baloldali aj tón és 
megáll . Mintha nem is jobbágy lánya volna, 
hanem idecsöppent hercegkisasszony). 

A vincellér (a leányhoz, izgatot tan): Lá-
nyom, igaz? 

Marie (bólint a fejével, hogy igaz, aztán 
leül a rokka mellé). 

Lisbeth: Váltig mondom kisasszonykám, 
de az édesapja csak nem akar ja elhinni. 
Ott áll az egész kocsisor az erdőszélen, 
hadnagyok és testőrök és cerlmoniások és 

egyéb udvari léhűtők. Még éjszakázni is 
itt fognak fáklyafényinél, amig kiigazítják 
a törött kocsit. Itt némuljak meg, ha 
csak egy szót is hazudtam. 

A vincellér: Istenem, hátha mégis... 
Lisbeth: Dehogy is lehet megtudni, hogy 

melyik a sok közül a királyi. A testőrök 
nem engedik közel a népet. 

Marte (vágyakozva, mintha egyi csodára 
gondolna, belesóhajt ja a levegőbe): A 
király... 

A vincellér: Hamar hátra az udvarba! 
Leölöd a legkövérebb tyúkot! Magam a 
pincébe megyek, hozom a királyi legédesebb 
borá t ! hátha éppen1 ide tér be? Taszigálja 
Lisbe the t ) Erigy már no! (Lisbeth el, 
balra. Az öreg vincellér még megáll és 
megsimogatja Marie fejét . ) Lányom, drá-
gám, egyetlen csodálatos virágom... (Félig 
à lányának, félig önmagának meséli. ) Mikor 
kisfiú voliam, a nagyapám mesélte, hogy 
egyszer, majdnem erre jár t a francia ki-
rály. Lehetett vagy száz éve. Ugy volt, 
hogy jön, de nem jött. Akkor is virágos 
má jus volt és tyúkkal, borral várták min-
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den házban és a legszebb lányokat nékije 
öltöztették, ha. megkívánná egyiket. (Indul 
az aj tó felé. ) Mert az első csókért cse-
rébe nemesi férjet ád a király annak, 
akit felemel magához. Azt a lányt nem illet-
heti többé paraszti ember, annak legalább 
is nemes-ember fér j dukál. (Kimegy balra . ) 

(Nagy csend lesz a szobában, amely 
egyszerre megtelt a király gondolatával. 
Mintha évszázadok jóta csak öt várták volna. 
Mintha minden öreg butor és minden por-
szem elámulva, félve és reszketve és vá-
gyakozva most a királyra gondolna, erre a 
távoli, csodálatos, aranyos álomra. Marie 
ia rokka mellett ül és nagy szemeivel el-
bámul a levegőbe, messzire. És a nagy 
csendben egyszerre megszólal a zenélö-
óra és ennek a !kis dalnak a zengése 
már olyan, mintha a királyi kastélyának 
Valamelyik hálószobájából jönne.) 

(Âztàn elhallgat a zenélőóra és újra 
csend lesz.) 

Marie (a rokka mellett ül va uß.ezdi 
dúdolni a régi dalt) . 

Volt egy király,, a szeme kék volt, 
Akár a messzi, messzi égbolt, 
Három hajója volt neki 
S a szive bánattal teli. 
Ä hajnalfénynek első biborán 
Hová, hová királyom ily korán? 
A viz felett kering ezer sirály, 
Első hajódon mit viszel, király? 
Első hajóm sirálynál is sebesebb, 
És elröpit a csillagoknál messzebb, 
Csakúgy vakit, ha napfény rá ja tűzdel, 
Mert telve van színültig szinezlüsttél, 
Csengésük, mint az angyalok harangja, 
Trallala, trallala, 
Akár a szép provánszi lányok hangja. 
O, mennyi kincs, ezért hisz megkapod 
Äz égen égő összes csillagot, 
S magát a szép napot, mely ránk tüzel, 
De második hajódon mit viszel? 
Hogy mit viszek a második hajóban, 
Az elsőnél az többet ér valóban, 
És többet ér, mint minden égi angyal. 
Meri végesvégig telve, vert arannyal, 
Dúskálok benne, simogatva, lágyan, 
Trallala, trallala, 
Akár a legszebb asszonyok hajában. 
Minden királynál gazdagabb király, 
Mi bánatod lehet neked, mi f á j ? 
Uralkodoi a szépen és a jón... 
És mit viszel a harmadik hajón? 
A harmadik hajóm a legcsodásabb, 
Nem hord ezüstöt, sem arany csodákat, 

Csak arra kell, ha május-esték jönek, 
Sétálni vigye majd a szeretőmet, 
Ha oda jönne, hol dalolva várom, 
Trallala, trallala, 
S övé lenne hajóm is, mind a három... 

Volt egy király, a szeme kék volt, 
Akár a messzi, messzi égbolt, 
Három hajója volt neki, 
S a szive bánattal teli. 

(A dalnak vége van és a vincellérkis-
asszony a kezeivel végigsimítja a homlokát, 
mintha egy álmot akarna elhesegetni. De 
nehezen megy, mert amióta csak királyok 
vannak a világon, azóta májusi alkonya-
tokon nyugtalan és fantasztikus álmaik van-
nak az összes kisasszonyoknak. Am a ki-
rályok erről nem tehetnek. ) 

A vincellér (balról beszalad): Az almá-
riom kulcsa? Nem lá t tad? 

Marie (felocsúdik az álomból és éppen 
telelni akar). 

A vincellér: Az aranyszélű kristálypo-

Mme Gabriella 
divatszalon f a , 
Vdcxí-utca 16 

az előkelő hölgyközönse'g 
rendelkezésére áll ismét és 
vállalt munkájának kitű-
nőségével csak jutányos 
árai versenyezhetnek 

SzántóMargit 
női kalapszalon 
VIII, Vas-utca 5, II. em. 10 
Eredeti modellek 
állandóan raktáron. 

Átalakitásokct olcsón eszközöl 

p ^ ^ ^ ^ szájpadlás nélkül csakis első 

Kéretik 
a pontos cimre 

figyelni 

rangú kivitelben, a müfosak 
tökéletes rágása irásbelileg 

garantálva 
Hitelképes egyének részlat-

fizetési kedvezményben 

F A N T L I S T V Á N 
többszörösen kitüntetett ált. 
vizsg. fogász hírneves fogá-

szati rendelője 

V I I . , T h ö k ö l y - u l 4 , 



56 SZÍNHÁZI ÉLET 56 

harakat bizton belepte a por. Fényesre 
töröld valamennyit. Tudom már hol a 
kulcs. A tornácon, az asztalfiókban. 

Lisbetn (még piszkosabban és kormosab-
ban beszalad) : Megvan? 

A vincellér: igen. Künn az asztalfiókban. 
Különben hada, majd magam. (Kimegy 
balra. ) 

Lisbeth (az ablakhoz szalad, kikukkant, 
aztán visszajön a szobába): Tuknent a 
nap a hegyen. (Savanyúan.) Kisasszony-
kám, azt a tyúkot se a királyi fog ja meg-
enni... Pedig jó lett volna. Ki tudja , mire 
lett volna jó? (Sóhajt .) Hej , ha én egyszer 
egy eleven királyi elejbe kerülhetnék! 

Marie (gúnyosan): Alit tennél akkor? 
Lisbelh: Nem tennék én sémin it. Cslak 

várnám, hogy mikor szaikad le rám a csil-
lagos égbolt. Mert menten leszakadna, ha 
rám nézne a király, azzal a két ragyogó 
szemével. (Elábrándozva. ) Aztán maga 
mellé ültetne az aranyos hintajábaL. 

Marie (féltékenyen): Téged? 
Lisbeth: Há t igy vian a mesében is! 

Aztán egy grófhoz adna feleségül és meg-
parancsolná nékije, hogy nagyon szeressen 
engem... 

Marie: Erigy te, szurtos. Te konyiha-
szagu. Hisz a ba jadba ragad a bogáncs! 

A vincellér (kiabál kintről) : Marie, 
gyere már ! 

Lisbeth: Kisasszonykám, soha sem lehes-
sen tudni, milyen gusztusa van egyi király-
nak. 

Marie (gúnyosan végigméri és kimegy, 
balra) . : 

Lisbeth (utánanéz): Nem is egy ilyen 
nyavalgyos szivgörcsöt, aki verseket ebédel 
és holdvilágot vacsorázik. (Elmegy Ma-
rie után balra. Az egészből pedig az derül 
ki, hogy már akkor is .abban a hitben élték 
a finom kisasszonyok és a szolgálók, hogy 
van valami különbség közöttük. A szín üres 
marad. ) 

(Odakünn idegen sarkantyupengés hal-
latszik. Nyilik à jobboldali a j tó és be-
jön a vicomte meg a Lieutenant.) 

A vicomte (szép fiatal férfi , az akkori 
idők lovagruhájában) : Ez a ház olyannak 
lálszik, hogy tiszta ágyi is van j enue . 
Talán fürdőkád is. 

A lieutenant (a királyi testörök ezredéből 
csizmával, lovaglópáloával. Finom, parfü-
mös kis katona, aki tö tbe t táncolt, mint 
vívott): Igen, olyan tiszta, szép háznak 
látszik. A legszebb az egész faluban;. 
(Körülnéz, aiztán legyint a. kezével.) Ked-
ves vicomte, egy párisi kutyaólban is több 
kényelem van. 

A vicomte: Hogy hivjákl ezt a fa lu t? 
A lieutenant: A jó ästen tudja . 
A vicomte (szintén körülnéz): Mindén-

esetre jobb, mint ezekben az utazó hatá-
rokban. Az ember háromi nap ja utazik és 
ki se nyúj that ja tisztességesen a lábát . Ez 
csaik öreg királyoknak való. 

A lieutenant (gúnnyal): És udvari mél-
tóságoknak. 

A vicomte: No igen, ha nem akarnám, 
hogy kinevezzenek a pétervári követséghez, 
nem osztattam volna be magam a király 
kíséretébe. Mondják, hogy Pétervárott na-
gyon érdekes nök vannak . És a szerelem 
is ott van, ami egészen más lehet. 

A lieutenant: Gondolja, vicomte? 
A vicomte: Gondolom, hadnagy u r ! Nem 

olyan unalmasak, mint a párisi asszonyok. 
És a királyné udvarhölgyei? (Unottan.) 
Már mind ismerem. 

A Lieutenant (cinikusan): Én is. 
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A vicomte (elismerően): Bravó! Mióta 
hadnagy? 

A lieutenant: Féléve. 
A vicomte: Elég gyorsan,1 csinálta. 
A lieutenant: Hogy hadnagyi lettem? 
A vicomte: Hogy megismerte az ösz-

szes udvarhölgyeket! No, de mit tegyek 
én, aki négy éve vagyok az udvarnál? 
Nem várhatok, amig az összes hölgyeket 
kicserélik? (Unatkozva.) Más kell nekem. 
Valami uj, romlatlan szenzáció. (Egy-
szerre.) Talán egy olyan ,nő kellene, aki 
még életében nem látott se szagosvizet, 
se porpirositót és az1 első szakításba bele-
hal. 

A lieutenant: A mi. hölgyeink a tizedik 
szakítás után kezdenek igazián élni. No, 
én visszamegyek a hintókhoz. Reggelig 
úgyse .indulunk. Kérjen itt szállást, ha 
mindenáron ágyban akar aludni. 

4 vicomte: Akarok. 
A lieutenant (nevetve): ön olyan ké-

nyelemszeretö és olyan szeszélyes, hogy 
királynak is beillenék. Nem is volna 
rossz. (Tréfásan.) Királyom, az ágy, meg 
van vetve. 

Murié (belép a bal ajtón, halja az utolsó 
mondatot és ijedten, halkan felsikolt). 

A vicomte (meglepetve odafordul): Nini! 
A lieutenant: Királyom, ugyi látszik min-

den ugy van, ahogy óhajtani kegyeske-
dett. (Meghajol.) Magamat legmagasabb 
kegyeibe ajánlom Sire! (Szertartásosan hát-
rálva, elmegy jobbra.) 

(A sarkantyú távolodó pengése még egy 
darabig hallatszik. A leány reszketve bá-
mulja a férfit. Még nem tudja, ugy be-
széijen-e vele, mint egy istennel vagy 
mint egy férfival. Istennek! túlságosan fér-
fias, férfinak azonban nagyon is királyi. 
A vicomte kedvesen, mosolyogva nézi végig 
a leányt.) 

Marie (eléje megy és le akar térdein';): 
Felséges királyom, én nem tudom, liQgy 
ilyenkor... 

A vicomte (mosolyogva): Micsoda?... 
Marie: ...hogy ilyenkor szabad-e a hó-

dolatnak egy halvány és félénk mondatával 
köszöntenem... 

A vicomte: Kedves Mademoiselle, először 
is arra kérem, hogy álljon fel. Másodszor 
kénytelen vagyok arra kérni, hogy iiljön 
le. Minden hölgyet megillet az a jog, hogy 
ülve beszéljen egy férfival. 

Marie (zavarban van, leül, aztán csen-
desen mondja): Férfival? 

A vicomte: Na igen, hát én mi vagyok? 
Marie: Király. 

A vicomte: Ärra kell kérnem, ne sértsen 
meg... > 

Marie (belevág): Tudom, tudom, kirá-
lyok nem szeretik, ha nők megfeledkez-
nek arról, hogy ők férfiak is... 

A vicomte (csodálkozva): Nini, milyen 
járatos a történelemben! És milyen fö-
lényes. Hol tanulta? 

Marie: A zárdában, a szomszéd falu-
ban. Apám királyi vincellér. És a zárdában, 
ahol máskülönben csak jómódú kisasszo-
nyok tanulhatnak, igy nevelkedhettem én 
is, különös kivétel volt. Ö, be sokat tanul-
tunk ott a királyról. És még mennyit 
beszélgettünk róla éjszakánként, ha össze-
Ibujtunk a hálóteremben. Nappal öregnek 
tanultuk. És éjszaka fiatalnak hittük. És 
beszélgettünk vele. És amit éjszaka be-
szélgettünk, az egészen más volt... 
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A vicomte: Äkkor a király is férfi 
volt? 

Marie: Igen. Éppen ilyen. 
A vicomte: És szerették? 
Marie (szégyenkezve): Igen. Mert é j -

szaka a királynak is két szeme volt és me-
legen csengő hangja és szája. . . 

A vicomte (közelebb megy hozzá): 
Amellyel csókolni lehet... 

Marie ( i jedten): Felség... 
A vicomte: Azt se mondja, hogy üljek 

le? 
Marie: Most már igazán nem tudomi. 

De látom, hogy ember, hogyi férfi, meg 
kell tehát értenie ezt a zavart... 

A vicomte (leül): Mert téved. Mert 
ugy beszél velem, mint a királlyal... 

Marie: Istenem, hát szabad máské-
pen is? 

A vicomte: Csakis másképen szabad! 
Marie: Én nem igy képzeltem. Sokat 

álmodoztam és ó, ménnyit beszéltem ma-
gaimban l a gósan éjszakánként, ha csen-
des lett a falu és az ablakon bólingatott 
'be a lila ergonavirág1.' Azt hiszem, az or-
szágban sok millió lányi álmodik igyi min-
den éjszakán, az egész világ minden éj-
szakán a leányok álmaitól zavaros és a 
királyok minderről nem tudnak semtnit. 

A vicomte: Aligha 
Marie: Mert annyi, annyi. Ián;) van és 

ó, milyen kevés királyi. És "az ember ezer-
féleképen képzeli el és aztán, mikor itt 
»»an, itt ül, beszél... j a j csak ne szédülnék... 
én már nem is tudem. mit beszélek... 
hát tudtam volna előre, hogy annyi millió 
lány közül éppen én?.. . 

À vicomte (melegen hozzáhajol): Ép-
pen ön... 

Marie (szédülten): Királyom... (Kis, 
forró, izgatott szünet. ) 

A vicomte: De mondja Mademoiselle, 
ragaszkodik ck\etlenül ahhoz, hogy nekem 
királynak kell lennem? 

Marie (forrón): Igen! Hát miért vár-
tam volna ilyen nagyon és ilyén soká. 
És ma este már tudtam, hogy itt lesz a 
király. Véletlen. Ahogyan a szél fu j az 
egész világon és véletlen, hogy egyt el-
kapott virágszirmot hova sodor. Pocso-
lyába. Vagy: a király! kertjébe. Egy kocsi 
rúd ja éppen a mi falunknál törött el. 
Véletlen. (Elálmodozva.) És a kis pro-

Venoei lány elé leesett az ég legfényesebb 
csillaga. (Lágyan.) Királyom... 

A vicomte (feláll és vállat von): Hót 
én nem bánom. 

Marie (melegen): Én sem! Én boldog 
vagyok... 

A vicomte: A boldogság mindig egy ha-
zugságon lépiil és kár kihúzni alóla a k|is ha-
zugságot, mert akkor összedűl a boldogság. 

Marie (hevesen felugrik): Nem hazugság! 
Nem! Amit mondtam, az mind igaz1,mert... 

mert (szégyenkezve) ...mert már nem a 
királynak, hanem a férfinak mondtam. 

A vicomte (aki még mindig szeretne 
becsületes lenni, boldogan mond ja ) : Szó-
val nem vagyok király? 

Marie: Hogyan? 
A vicomte: Nem kell okvetlenül király-

nak, lennem, hogy szerethessem önt kis-
asszony és ön is szerethes.jen engem? 
(Melegen ) Hogy belészédülhessiünk énnek 
a tavaszi alkonyainak a csodálatos me-
legébe, amelyet nem is a május hozott, 
hanem a maga szive dobbantotta életre 
minden virágjával.. . 

Marie: A király hozta. 
A vicomte: Hát nem a fér f i? 
Marie: A király, aki' azért lett férfi az 

léxi szememben, mert királyi! 
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A vicomte (látja, hogy a becsületességgel 
megbukik): Hát akkor királyi vagyok. 

Marie: Ha nem volna! király, akkor a 
férfit sem szeretném. Akkor elmúlna ez 
(a május is, mint a többi és ülnék itt egy-
taiagam a szobában, pedigi odakünn szagos 
ia rét és lányok meg letgények hancú-
roznak és a harmatos fü meg sem árt 
nekik... (A nyitott ablakon távoli zene 
hallatszik be.) 

A vicomte: Hallga csak!... muzsika... 
(Az ablak felé figyel, meglepődve.) Me-
nuett ! 

Marie: Táncolnak a lányok. Kiki a pár-
jával. Akinek nincs, az keres magának!. 

A vicomte: És ön Imért rem keres? 
Marie (eléje áll és meghajol): Mert 

már találtam. 
(Az ablakon behallatszó zenére eltán-

colják a menüettet, finomáif és szertartá-
sosan, akár az udvari estéken. ) 

(A tánc végeztével a vicomte a lány 
felé nyújtja a kezét vágyón, hívogatón 
s Marie öntudatlanul megy feléje.) 

A vicomte (magához szorítja előbb a 
lány kezét, aztán az egész leányt): Kis 
provencei virág. Te szédítő álom, ebben 
la, néma alkonyatban. Te messzi kis fehér 
hajó, hát utóiérhetlek én azon a széles 
tengeren, amely közöttünk van... Szabad 
a két karomat kinyújtani/ utánad?... 

Marie (kábultari): Szabad... Szabad... 
toa mindent szabad... 

A vicomte: Ahonnan énl jövök, ott isme-
retlen a te szépséged...' egy másik világ... 
és olyan magasan ragyogsz fölöttük a te 
fehérségeddel... (Elfulladva.) Te drága, 
isteni ajándék, akit a1 májusi szél sodort 
felém... hát ki az, aki felnyújthatja érted 
a sóvárgó száját, ki az? 

(Ebben a pillanatban nyilik a bal ajtó 
és belép az öreg vincellér. Meglepődve 
'áll a7. ajtóban és néz.*) 

/irarie (Téltlrflre meghajol és nem tudni, 
hogy az apának mondja-e, vagy pedig 
válaszképen az előbbi mondatra"): A ki-
rály. 

A vincellér (dadog): FelségU» Felség... 
(Boldogan."; Tudtam... ereztem... vártam1... 

A Vicomte (a szerelmes ember elszántsá-
gává! friosf már kénytélen belemenni min-
den gazságba): Igazán megható és nagyon 
köszönöm... (Látja, hogy a vincellér csak 
bámul.) No, mit csodálkozol? 

A vincellér: Hogy még mindig ilyen 
fiatal. 

A vicomte: Megfiatalodtam. A lányod... 
A vincellér: Ä lányom? 

A vicomte: ...tetszik nekem. 
A vincellér (jobbágyi hódolattal ): Felség, 

a leányom nekem! a legszentebb. Az imád-
ságom. Érte dolgoztam és érte vagyok. 
Nem tudnám elviselni, hogy boldogtalan 
legyen. 

A vicomte (megrettenve): Miért mondod 
ezt? 

A vincellér: Nem tudom! A könnyeit 
vérrel mosnám le. Az oroszlán szélmar-
cangolja azt, aki a magzatjához merész-
kedik... (Egyszerre ijedten.) Ó, bocsáss 
meg királyom... sokat beszéltem.. 

A vicomte: Jól van, no. 
A vincellér: Tyúk fö a fazékban. Ha 

megengedi a király, hogy asztalára te-
gyem... (Alázatosan kimegy balra.) 

Marie (utánanéz, aztán végtelen sze-
retettel mondja): Az apám. 

A vicomte: Szereted? 
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Marie: Nagyon. 
A vicomte (erősen hozzáhajol): El-

hagynád? 
Marie (elbámul, tétovázik): Most... eb-

ben a pillanatban, nem tudom... lehet... 
A vicomte: Velem... 
Marie (szédülten): Igen... igen... ez a 

forgószél... Elkapott és sodor magával... 
Én már nem vagyok az, aki voltam... A 
vérem ugy száguld, mint a tüz és a 
szivemben itt, mintha indulót vernének az 
összes dobverők és köröskörül minden ugy 
muzsikál és visz fel... fel a magasba... 
liol vagyok? ...Mi vagyok?... 

A vicomte: A legszebb virága ennek a 
végtelen mezőnek... 

Marie (csöndesen): Kis virágszirom... 
forgószél... hova sodor? Pocsolyába? 

A vicomte: A király kert jébe! (Magá-
hoz huzza.) Páristól nem messze van egy 
nagy erdő. Abban egy eldugott falu. Senki 
se ismeri. Versaillesnak hivják. Kis va-
dászkastélyom van benne. Most épült. 
Üres! Oda foglak vinni. 

Marie: Félek. 
A vicomte: Ugyan mitől? 
Marie: Sokat mesélnek itt a király kas-

télyáról... 
A vicomte: Micsodát? 
Marie: Hallga csak! (Énekelni kezdi a 

dalt. Odakünn sötétedik. ) 
A várfokán az éji őr 
Éjfélidőre konga t 
S a nyirkos pince miélyiben 
Szegény leányi sikongat: 
Az lódon kőfal oly: magas, 
Körötte széles árok, 
Az ablakomnak rácsa vas 
S én mindhiába várok... 

Provánszba zöldéi most a rét, 
Szerelmes vár ja kedvesét 
S én megfúlok a könnyben és a vérben, 
Apám, .apám, ó vén apám, 
Ha jönnél, jönnél értem!.. . 
Királyi hintón vittek él, 
A szél dudál t a fákon 
S voltaim királynak kedvese, 
Sok lázas éjszakákon. 
Aztán egy este, —• borzalom, — 
Más lány került helyettem, 

Letépték szép selyemruhám, 
Szolgák csélédje lettem... 

Provánszba mostan áll a tánc, 
Virágos álmom, szép Provánsz... 
Sebekkel ivéres két kezemi s a térdíem, 
Anyám, anyám, ó jó anyám, 
H á jönnél, jömnél értem!.. . 
Arany hajam hová fakul t? 
Szemem a könnyek kút ja , i 
S vonagló a jkam bársonya 
Lakájok országútja. 
Kötélnek csíkja hátamon, 
A könnyeimbe fürdöm... 
Véremmel irom levelem, 
S1 a szél szárnyával küldöm : 

Provánszba most a hold1 ragyog, 
Király várába rab vagyok... 
Ha meghalok, temessetek fehérben, 
Én elhagyott, szép kedvesem, 
Imádkozz majdan értem!... 

(Mire Vége lett a dalnak, egészen be-
sötétedett. ) 

A vicomte (lassan átkarolja a leányt) : 
H á t tőlem fé l sz? 
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Marie: Nem... nem... (Reszketve.) Ha 
a szemedbe nézek, nem félek)... mennyi 
minden van ott és az most mind, tniind el-
borít engem. (Majdnem sikoltva) a kar ja i -
ban.) Királyom'... en csak egyi nő va-
gyok... megfúlok... elégek.». (Messziről 
zene hallatszik és tar t egészen a jelenet 
végéig. ) 

A wicomte (maga mellé vonja a lócára 
és csókolja): Há t nem ezt vártad ilyen 
soká? Nem vártiad a csók fullasztó perzse-
lését? És vérvörös boroknál is gyönyörűbb 
részegséget... 

Marie: Ezt... ezt... És; mindent, amivel 
felgyújtottál . . . ö rök zengését a költők da-
lának... a szerelmet... 

A Vicomte (elfulladva): Ä szádat ! 
Marie: A tiéd!... És! most jöhet a pokol 

minden kárhozatja, én nem bánonfl.., 
(Egyre csendesebben.) Nem bánom... 

(Csend lesz. A sötét szobában az ablak 
melletti lócán ülnek összeborulva. A nyi-
rott ablakon beragyog! a (hold1 és beezüstözi 
őket. Nem látni mást, csak két egymásra 
borult ezüst emberfejet. És odakünn, mesz-

sze valahol fegy madrigál t játszanak édes, 
lágy hegedűkkel, talán egyf másik ablak 
ialatt. Az esti szél behozna a dalt a nyitott 
ablakon, de ők nemi is hal l ják.) 

A vincedér (benyit a/ b a l ajtón. Tálon 
hozza a vacsorát) : Az estebédet Fels;... 
(Megpillantja őket a lócán. Boldogan, bele-
egyezően bólint a fejével és sietve kimegy 
balra, amelyről jött.) ; 

(Egyszerre a jobboldali a j tó t betasz'itja 
valaki. Megjelenik egy lakáj, ' fáklyával a 
kezében és szertartásosan megáll az a j tó-
ban. A szoba megtelik vörös világossággal. 
A zene elhallgatott .) i 

A király (IV. Henrik bejön a nyitott 
a j tón. Természetesen Henry guatre-sza-
kál la van, ahogyan a piktorok testik. Botra 
támaszkodó, kedves öreg ur. Meglát ja a 
padon csókolódzó párt . Tapintatosan kö-
hécsel.) Pardon! (Udvariasan elhajl i t ja a 
fáklyát, hogt'i ne világítson a csókolódzó 
pár arcába. )" 

A vicomte (felugrik, aztán ijedten bó-
kol ) : Fels... Felség! 

A \kiráty (kissé meglepetve, de moso-
lyogva): Kedves vicomte... ön az? ó , ha 
tudtam volna. Ha csak sejtettem volna. 
Kérnem kell, hogy megbocsásson... hűvös 
lett a határban és még mindig nem tudunk 
tovább utazni, csak reggel felé... Meleg 
szobát óhajtottam volna, már nem vagyok 

olyan ifju. . . (Végignézi a reszkető Mariét 
es éles célzássál mondja'.) Bár szívesen 
volnék most is oly; i f ju , mint ön, kedVes 
vicomte... (Újból Mariét nézi.) Milyen csi-
nos... Valóban, milyen csinos... , 

A vicomte (zavarban): Szolgálat jára, Fel-
ség... 

Marie (aki eddig összetörve állt ott, 
egy kibuggyanó sírással) : Felség! 

A vicomte (Mariéhoz, szinte könyö-
rögve): Kérem, nagyon kérem... 

Marie (elszánt kitöréssel): Mert én csak 
egy szegény kis lány vagyok? Mert én 
még sohase láttam a királyt és elhittem, 
hogy ön volna, vicomte ur... hogyan is 
hihettem?... 

A király (gyanakodva): Mi történt i t t? 
A wicomte (szólni aka r ) : Felséges uram(... 
Marie (belevág): Semmi, semmi... csak 

egy álom tört pssze... Valaki kölcsönvette 
ia király fényét. És; valaki, aki még soha-
sem lát ta a Napot, ibelenézett egy gyer-
tyalángba, azt hitte, hogy. Nap és bele-
•vakult. (Sirva.) És az apám... öreg apám.i. 
aki boldogan adott od'a a királynak;..». 
(Görcsös nevetésbe - megy "át.) A királyr 
nak.. . í 
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A 'király (mereven nézi a vicomteot, 
szinte átszegezi). 

A vicomte (dermedten): Felség! 
A király (nagy haragga l ) : Há t ez tör-

tént! (Idegesen fel s |alá járkál .) Ez tör-
ténhetett? (Ordit. ) Há l rablók élnek a 
francia király udvarában? H|át bitang 
préda az ország minden leánya? És ha 
nem megy szépszerével, akkor a király 
nevében lehet kifosztani? 

Marie (zokog): Az apám... 
A király: Jobbágy leánya, de a király 

jobbágyáé! Az ap j a abban őszült meg, 
hogy a királynak dolgozott... 

Marie (csukló s írással) : Belehal. Bele-
pusztul... 

A király (éktelen dühvel): Hoi vannak 
a katonák? Vigyék!... vigyék! A rablókra 
akasztófa vár ebben az országban. Aki 
pedig a király nevében rabol, arra a leg-
magasabb akasztófa! (Élesen.) Számolt 
ezzel, vicomte u r ? Megérte önnek, vi-
comte ur?.. . 

A vicomte (csendesen): H a Páris meg-
ért a- királynak egy misét, akkor nekem 
ez a leány megért egy akasztófát. 

A király (hidegen): Akkor jó ! 
Marie (reszketve): És én?.. . Én szere-

tem... és az apám... öreg apám,., ha meg-
t u d j a . . jaj . . . 

A király (az a j tóra muta t ) : A vicomte 
Itr indulhat. Az őrségi, kiséri! 

A wicomte (kardját á tadja ' a fáklyásnak 
és némán indul). 

Marie (egy lépést tesz utána és fel-
sikolt). 

A vicomte (csaknem az aj tónál van, meg-
láll, a királyra néz, aztán még egyszer, 
hosszan, szomorúan, szerelmesen a leányra ). 

A vincellér (ebben a p i l lanatban besiet a 
bal a j tón. Egyenesen a vicomte e lé) : A 
•vacsora, felséges királyom... Kárí volna, ha 
elhűlne... (Egyszerre észreveszi a zavart 
csendet, körülnéz, a lányára néz, aztán bá-
tortalanul ú j ra mondja a vicomtenak. ) Ki-
rályom... ha szabadna kérnem... (Hosszú, 
ieszült csend. Marie visszafojtja könnyeit, 
a vicomte lehajtott fej j jel áll .) 

A 'király (málységes, résztvevő, megértő 
szánalommal, hosszan nézi a meggörnyedt 
öreg Vincellért. Az piregl embernek a másik 
öreg ember iránti együttérzése1 vian be me. 
Aztán (vissza veszi a fáklyástól a kardot s 
egy mély meghajlással á t ad ja a vicomtenak): 
Felség! Rendelkezéseit hódolattal átvet-
tem... 

Marie (boldog sikollyal egy lépést tesz 
előre). 

, A vicomte (kiegyenesedik). 
A király ( fo lyta t ja) : Felséged reggelig 

ótiajt ebben a vendégszerető hajlékban ma-
radni. Reggeli indulás előtt a szolgálat-
tevő kamarás fog Felségednél jelentkezni. 
(A leányra mutat . ) A Mademoiselle velünk 
utazik tovább és hazatérve St. Germainbe, 
ieleségüi ad juk Leroux vicomtehoz, akit 
beoszta i i kegyeskedtünk a pétervári: követ-
séghez, kiváló diplomáciai képességeire való 
tekintettel. Nemde, igy rendelkezett Féi-
ség? 

A vicomte (halkan): Igen. így. (Bólint 
a lejével, j Köszönöm. 

A vincellér (könnyezve): Istenem, ha 
boldogult feleségem ezt a kegyet megér-
ti ette volna... (Hirtelen.) A vacsora! (Ki-
szalad. ) 

A király (mosolyogva): Királyok soha-
sem haragszanak nagyon, ha helyettük va-
laki okosan viselkedik. Ez a kislány a 
királyba lett szerelmes. A fiatalba, ö n 
jól képviselte itt a király érdekeit. Mert 
ha az érdekek ugy kívánják, még a királyt 
is meg kell fiatalítani. (Meghajol. ) Jó 
éjszakát , Felség. (Elmegy. A fáklyás utána. ) 

(Egyedül maradnak ketten a sötét szo-
bában. A hold ú j r a beragyog az ablakon. 
A zenélőóra megszólal és elzengi kis dalát . 
A két ember átölelve tar t ja egymást, amely 
a zenélőóra elütötte a dalt. A függöny ösz-
szemegy. ) 

(Függöny.) 

ff álazdy Nővérek ésta 
S u d a p e s t , I V . , A p p o n y i . t é r 1 . » á m 

H a s e n f e l d O l g a f f l Z Ő SS m e l l t a r t ó 
különlegességek műterme 

Budapest, IV. ker., Semmelweiss-utca 14. sz. Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAPU"PAP"PAP' 
k á r p l t o s á r u , v a s és r é z b u t o r g y á r a 

Szőnyeg , p o k r ó c , f ü g g ö n y 
ágy- és asztalterítőn, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHHER JÁNOS 
B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e l - k ö r u t 2 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán kflldOk 

CASINO DE PARIS 
Révay-utca 18. I. em. Telefon 116-84 

Fényes szeptemberi ^ 
műsor Budapesten még nem látott elsi 
rendű külföldi attrakciókkal. Kezdete ValO-kor 

kézi filé és motivokkal összeállítva, 
függönyök kézi bimzéssel kézi fűével, 

_ « bonfemok, stovok, vittágok (ugyanezek 
M N I R F D mübimzS, gépbimzéssel) nagy választékban. 
i m l l I m J u l t Ernyei Miklósné, Hnker-köz 4 (flnker.épület ) Telefon 146-23. 

Hímzett áttteritfik 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Többeknek. A „Színházi Élet" sóhiva'ala 

becsukta a boltot. Panaszaikkal menjen e k a 
sóhivatalba. Az igaziba. — Masamód- 1-
27. 2. Exquisit penzió, Piarista utca 3. Elvált. 
4. Erre a kérdésre nem válaszolunk. 5. A 
Gerbeaudba. — ifj. V. János. 1. Nagy-
mező-utca. 2. Igen. 3. Nem jelent meg nyom-
tatásban. — Szöszke gimnazista. l . A Mes-
ter személyesen ad mindenkinek felvilágo-
sítást. 2. Egy év. — W . Z. Premier. — Kon-
dor Ibi. 1. 19. 2. Budapesten. 3. Népszinhéz-
utca 36. 4. Rózsahegyi. 5. Nem. — W . 
Manci. Talán tessék újra személyesen fel-
menni. — Kompóthy-ideál. 1. 26. 2. Nem. 
Még csak nem is vőlegény. 3. Szüleinél 
lakik. 4. Bonvivánnak. 5. Nem megy 
vissza- — Vidéki előfizető. Emelka kon-
zern. 2. 32. 3. Nem. 4. Emelka konzern, Ber-
lin. — Maca. 1. Nem. 2. 26. 3. Csángó-
u. 10. — Ernő. 1. Lehet. 2. Kapja. 3. Igen. 
4. Nem. 5. Rögtön játszhat. — Egy szegény 
diák. 1. Havi 2—300 koronát. 2. Hogyne! 
3. Igen. 4. Csak a kosztümös daraboknál 

Ikap ruhát. 5. Igen. De a bizonyítvány még 
nem jelent szerződést. — T. Lucy. 1. Már 
megkezdődtek. 2. 24.-ig. 3. Nem. 4. Lehet. 
De lehetőleg ne legyen. — Pásztor, Szol-

n o k . Vizsgát kell tenni a Tánctanárok Egye-
sülete előtt, külön tanfolyam nincs. — Ga-
letta-rajongó. A napilapok részletesen meg-
írták. lllésházyt László Andor fogja játszani, 

g - K. J. A tandijat havonta előre kell be-
•ze tn i , csak egy táncruhát kell besze-
fczni. — lile. 1. Mérleg-utca 2. 2. Emőd 
fcmás. 3. Igen. 4. Októberben. 5. Egerben. 

kíváncsi. 1. Kerényi. 2. A Biaha Lujza 
K i n h á z b a n . 3. Zenekarilag megoldhatatlan. 
MElvá l t . 5. Tarnai, Rohoncz és Baló. — 
C. N. Gy. Cikke nagyon okos, minden szava 
igaz. Sajnos, helyszűke miatt nem közöl-
hetjük. 

Telefon: 18—08 

KIS KOMÉDIA 

K 

Révay-utca 18. Tel 14-22. 
Ma, este 8 órakor 

Rott és Steinhardt felléptével évadnyitó-előadás 
Morttz bácsi. Jelinek és u] magánszámok 

ÖtÖtt k a b á t o t m é r t é k s z e r i n t k é s z í t 

ö tö t t r D b â t " séukötödf 
UIUl l II1UU1 M VI., Király-utca 96. sz. 

$ 
Briíliánsokai, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d a i t k l n ö i ë r i g i b k i R v a n 

ZÊKSLY EMIL i k m r é i x 
Király-utca 51. 

c fővárosi _ 
ü S * 

Városliget 
Telefon 55—55 

Naponta este '/i8 órakor 
csfltörtök,szombatd.u.4órakor 

ILLENEB kapitány 
6 oroszlán, 2 tigris, 2 medve 

és a nagy szeptemberi miisor. 

T I S 7 T T T 
VADfiOROKKIKES/ITLSÍTfjMwnrNw-uSZUCSMUNWÍV/ĵ' 
oúrrvt i B O R D Y r P I P X u w s i 

Telefonon Is megrendelheti 

AZ UJSAG-ot 
Telefonszámok: József 16-26, József 13«53 

Éppmost 
lians-

megjelenl 
lemez 

ú j d o n s á g a i n k é 
műsorát kérje J j £ X y G J O 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
ÍZTALYABAN 
r 9. SZAM. 

QRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTI 
BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
'kkek l e g j o b b

J b e v á s á r l á s i f o r r á s a , s z á l l o d a i LÁSZLÓ KÁLMÁN Cégnél 
é s v e n d é g l ő i e d é n y e k n a g y v á l a s z t é k b a n Budapest, Klrály-u. 76. Király Színházzal szemben 

« ! * « ! § hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel PoiSftk 
í l a l d A a K a n a l $ a r o ' * B . Andréssyut 38.1. - M l r a d « ' hejeltávolitószer síé?-

küldése utasítással S z * p i * f l & p o l * S . Szemölcsirtás. Hám 
'asztókurék. Hajfestékek. Fagykezelések. Kérfen prospectus! 
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Szlnhágl rejtvény 

Megfejtési határidő: szeptember 16. 
A megfej tést lapunk 1922. évi 38-ik szá-

mában közöljük. 
Ä megfej tők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
í. dij: »A gazaag lány« cimü színdarab, 

•a szerző, Szenes Béla aláírásával. 
II. d i j : Oóth Sándor autogramtnos fény-

képe. 
III. d i j : egy doboz »Flóris« csokoládé-

bonbon. 
IV. d i j : egy üveg Eau de Cologne »Fée« 

Wittek. 
R Színházi Elet 35-ik számában közölt 

rejtvény helyes megfej tése: »Elmaradt pre-
mier, m 

Csak személyesen hozott 
l e já tszo t t v a g y tö rö t t 
h a n g l e m e z e k megvétetnek 

WÁGNER 
han gszeráruházában 

Budapest, VIII., József-körut 15 
Óvás! Cimre ügyelni. Fióküzlet nincs 

Helyesen fejtették meg: 564-en. 
Az első dijat Brück Tibor (Zombor, 

Bojovic Pet ra Vojvoda 2. ) a második dijat 
Palkóvich László (Győr, Erzsébet királyné-
ul 7.), a harmadik) "dijat Ney Lili (Buda-
pest) , a negyedik di ja t dr. Erdélyi Gé-
záné (Budapest) nyerték meg. — A 
vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
di/akat, a pestiek jelentkezzenek a szer-
kesztőségben 5—6 óra között. 

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

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet kfliföld részére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai 

V l N T O R ÉS KELEMEN • 
VI.. Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

Angol- és francia modelljeink 
megérkeztek 

hozott anyagból fazon M f i a e d U S é S T S 3 munkát is vállalunk " t , * 
női ruhaszalon 
IV., Papnövelde-utca 1. félem. 2 

HÖMdráSZQt ájjol^éf^arcto^ 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőraiw^-
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre (elvétetnek 

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

Telefon Lakások, iroda- és üzlethelyi- Telefon ^ 
Józset60-88 ségekteljes és tökéletes taka- József60-&8 

ritását, ajtók, ablakok, üveg-
zetek és rezek tisztítását, mindennemű szobafestést é 
mázolást, lakások, helyiségek és berendezések féregir-
tását szaks?erüen és _ m • s 
garanciával végzi a f g S C f | 6 f " f C I < 

l a k á s t a k a r l t ó és f é r e g i r t á v â l l a l r j 
VII. Dob-utca 90 Telefon József 60-88. 

Tulajdonosok: Fischer Sári és Fürth A. Marcel. 

Egy szó ára 
10 korona, vastagabb 

betűvel 20 korona APROHIRDETESEK Apróhirdetéseket71"' 
telvesza kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 

„Artes" szövőmüvészet 
iskola tanit urinőket és urakat 
Gobelin- perzsa szövésre, va 
lamint az összes keleti tech 
nikákra. VI., Sziv-utca 54. 

„Femina" női kalap-tanfo 
lyam urinők és urilányok ré 
szére. Francia társalgás. IV. 
Koronaherceg-u. 7. III. em. 2 
(Pilvax-köz.) 

Gyorsírás t , gépírást, helyes-
írást legjobban, leggyorsab-
ban a „Stenografie" Gabels-
berger iskolában tanulhat. 
Rékóczi-ut 20. Telef. J. 129-99. 

Nősülendők, férjhezmenen-
dők bizalommal forduljanak 
Nagy Jenő elismerten legszo-
lidabb házassági irodájához 
Rákóczi-ut 57/b. Telefon. 

Magánnyomozó. Thuróczy 
nyug. detektivfőfelügyelő bi-
zalmas természetű ügyekben 
nyomoz, megfigyel, informál. 
Rákóczi-ut 57/b. Főlépcsőház. 
Telefon: József 52-73. 

„Selyemlámpa'ernyőket" 
(hozott anyagból is) művé-
szies kivitelben készitSchaffer 
Béláné, Kazinczy-utca 53. 

TABARIN a főváros legfényesebb mulatóhelye 
Újonnan átalakítva. Szenzációs attrakciók, legmo-
dernebb mondain táncok R á k ó c z i - u t 6 3 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. 
Felelős igazgató : GRÜN IONÁC 

Telefon 13-31 






