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Sigfried halála
Irta : S Z É P ERNŐ

Kedves szerkesztő ur. Hadd mesél»
jek el valamit. Péntek este lalálkoztam
a Fészekben dr. Dalnoky Viktor úrral.
Ez a szeretett Dalnoky, ki nemcsak
az operamüvészetnek meg a fogaknak,
hanem a jó tréfáknak is hires doktora,
ez a nevetős Dalnoky most, találkozásunkkor alig tudott a köszönés pilla»
natára is elmosolyodni, igaz, bánatos
sziv sütött a két szeméből és valami
csudálatos
komoly
dolgot
mesélt
mig az üdvözlés után jobb kezünket
ugy felejtettük összefogózva.
- Barátom (ugy próbálom mesélni,
ahogy Dalnoky mesélte), nem tudom
hallottad»e, szerdán szegény Hnthes
hogy játszotta el a halálát előttünk.
Még nem tudtunk semmit, hogy beteg,
ő maga sem tudott semmit. Igen. Bu»
rián volt beteg, nem jött próbára. R
Sigfriedet próbáltuk. ílnthes rende»
zett. H harmadik felvonásban, mikor
Hägen leszúrja Sigfriedet, akkor ba=
rátom, flnthes, hogy a partnernek
könnyítsen, odaállott Wenczell elé és
maszkírozott. És tudod kérlek, jön a
Sigfried témája, barátom, Fínthes markíroz, egyszer csak elragadja valami
azt az embect, látni lehetett az arcán,
kilép barátom, emeli a karját és teljes
hanggal kezd énekelni, fiz egész el»
beszélést ugy énekelte végig, mintha
azon a fekete nézőtéren az egész vi»
lág minden királya és minden hercegnője ott ülne, barátom, gondolhatod,

a zenekarban felállottak, odajöttek láb»
ujjbegyen a munkások, a takarítónők,
még mind, akik a színpadon voltunk,
képzeld, hogy meg voltunk lepve, hogy
hallgattuk. Végig, kérlek, a Sigfried
élettörténetét, mintha a maga történe»
tét énekelné, szegény Hnthes. És az»
után elbukott, mikor Wenczellnek le
kell szúrnia Sigfriedet és ott feküdt,
még a szemét is betette, néztük és a
zenekar rákezdte a Sigfried gyász»
indulóját, ki mondta volna barátom,
hogy holnap az Hntbes temetésén is
el fogják játszani a Sigfried=gyászindulót.
Szombaton délután pedig megállóttam az Hndrássy-uton az Operával
szemben, a járda előtt, a többi szegények közt, (ezt már én mesélem, nem
Dalnoky) megállottam mondom, elnéztem az Opera megszállott lépcsőzetét, a civilkalapok közt a diszt álló
rendőrök ezüstös sisakjait, az Operaház meggyújtott lámpáit, ó, az ilyen
fényes nappal égő lámpák mindig oly
rendkívüliek, oly betegek voltak, emlékszem! És elnéztem a halottaskocsit,
aki ott állomásozott az Opera feljáróján, várta, hogy az előcsarnokból a
gyászünnepélyről kihozzák már azt
a testet és közben elnéztem felnyúló
karokat, hogy rakják fel az üveges
hintó tetejére a koszorúkat. És aztán,
hogy hogy rendezik el a koszorúk
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Emlékszem, mikor
csüngő szallagjait. Két
Takács Mihályt temet»
ncmzetiszin
szalagos
ték, négy ló volt a
koszorút láttam, bárom
gyászkocsi előtt. Ez
koszorúnak fehér seelőtt most csak két ló
lyemszalagjai
voltak
van. És akkor sok
hat vagy hét koszorú«
hintó sorakozott
a
ról violaszín szalagok
gyászkocsi után, mi»
függőitek. Hz arany»
kor az megindult. Ma
irás csillant és folydo=
valami bárom kocsit
gálni látszott a napon,
látok, hogy az indulást
mikor a kezek ugy
várja. Kihozzák azt a
simogatták azokat a
diszes,
aranyos=zöld
szalagokat. Hz első»
operai zászlót. És sok
emeleti nagyerkélyre
fekete férfialakot látni
(ott szoktunk cigaret»
lépni a zászló után.
tázni
szünetközben)
Igen, kijött az Opera
jöttek kifelé egymás»
férfikórusa, vonul a
után kóristanők, öltöz»
ANTHES GYÖRGY
gyászkocsi elébe, felsotetőnők, zenészek, színrakozik, megáll zászpadi munkások, ballet»
iskolás lányok hajolgattak a párkány lóstul. Hz öreg néni cipőbegyre állott,
felett, kukucskáltak lefelé a lépcsőházi igy teszen:
- Ccc.
tömegre s néztek át a Dréher»vendéglő
Meg a gyerekeket is emelni kezdik
elé miránk a tömegre, néztek az erkély»
ről le az életre. Megállottak és megál» az apák, anyák, hogy jobban lássanak.
lottak a járókelők, itt maradtak az Bizony gyönyörű szép ez a zászló,
Operával szemben, bámészkodni várni. meg már a testet is hozzák, nagy
Láttam, hogy az Oktogonig igy el van mozgolódás van a lépcsőzeten. Bizony
a két járda állva néppel, meg még to» érdekes e z . Gyönyörködbet egy adavább is. Egy öreg nénit megkérdeztem, gocskát a lakosság, a népség, mikor
kit temetnek nénikém, nem tudja ? Hzt nagy temetés van. Öröme van akkor
a szegénységnek. Hz, aki olyan szépen
mondta :
- Nem tudom, lelkem - mondja. És tudott énekelni, az, aki mindig örömet
láttam, sajnált engemet, hogy nem tud szerzett a többieknek, lám, mikor meg»
bal is, öi ömet ád. Igy szép ez.
nekem felvilágosítást adni.

Anthes György leghíresebb szerepeiben
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»EM UTAte
Mintha tavaszi erdő első illatozásának lehelete ülte volna meg a lelkeket, olyan hangulat áradt szét a Városi Színházban, Ábrányi
Emil egyfelvonásos operájának, az Aue Márianak premiérején. Ifjúkori emlékek szines bokrétája nyílott ki a lelkekben és elfoglalta a
szürke, hétköznapi élet gondjainak helyét.
Melengető szelídség ült a szemekben, elábrándozó boldogság ; halk elmosolygás szépítette ifjúra az arcokat, ahonnan féltő és figyelő tekintetek utaztak a színpad felé . . •.
A színpadon a Andrássy-uti zeneakadémia
hangversenytermét ábrázolja a díszlet, középen a régi stilusu, hosszutestü zongora, a
fal mellett az orgona ezüstszinü sípjai kar-
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csullanak a mennyezet felé, amelyen keresztül talán éppen most tekint le valamelyik
magas mennybéli zenekonzervatóriumból Mihalovits Ödön lelke. Olyan a hangulat, mint,
amilyen csak a muzsika hajlékában tud
lenni. Sejtelmes, varázslatos, titokzafos. Csengő
szava van a levegőnek, a falaknak, a csillár
halk üvegsóhajokat hallat, az ablakokon át
a június alkonyodó napsugarának aranyos
szine omlik a fényes parkettre. Innen indult
útjára sok-sok magyar művész, akik azóta a
világot járják hegedűvel, zongorával meg
énekszóval. Minden kedves a szívnek, ami
régi, ami a boldog multak enyhén simogató
emlékeit idézi vissza . . .

Adler, Somló, Pázmán, Bársony, Nagy Izabella
Városi Színház : „Ave Mária"

Angeld foto.

SZÍNHÁZI ELfci
Az öreg szolga — nem is szolga, pedellus —
ott pipázik az üres teremben, ahol ma este
is nagy esemény lesz.
Ma fogják bemutatni a zeneakadémia egyik
növendékének, Ártándinak pályanyertes „Ave
Maria"-jét az igazgató jelenlétében, aki személyesen nyújtja át a jövendő komponistájának a babért. Ártándi már jó korán eljött,
hogy mégegyszer végigpróbálja az orgona
mellett szerzeményét, amely megnyitja az
utat élete legszentebb vágya, a művészet felé.
El is kezdi a próbát, pár taktust játszik és
abbahagyja. Hiába közeleg mindjobban az
esti óra, amikor itt lesznek az összes növendékek és neki tanúságot kell tenni hivatottságáról — most mégis, valami egészen elvonja figyelmét életének erről a várva-várt
nagy eseményéről. Vájjon mi lehet más egy
húszesztendős zeneakadémista lelkében, mint
a zene ? Mi ? Édes Istenkém — hát a szerelem. Nem nehéz kitalálni, de Ártándi nem
is titkolja. Bizony szerelmes, még pedig nem
is olyan felületes, csélcsap módra, ahogyan
a zeneakadémisták szoktak. Ártándi egészen
különleges, mély, bensőséges szerelmet érez
egyik kedves és bájos kis növendéktársa
iránt. Rágondol amikor komponál, érte akar
hires lenni, pénzt, dicsőséget szerezni, különb lenni a többinél. Ö a múzsája, célja,
boldogsága, mindene. Most is őt várja ide.
Megbeszélték, hogy a próba előtt találkoznak.
Ilyentájban üres szokott lenni a nagyterem, a
szerelmespár boldogságát nem zavarhatja meg
senki sem. Hónapok óta tart már az idill,
de Ártándi eddig még nem merte bevallani
érzelmeit, csak fiatalos, naiv sóhajtásokkal

Somló, Pázmán, Bársony
Városi Szinház: „Ave Mária"
Angelo toto.

Adler, Pázmán, Nagy Izabella
Városi Szinház : „Ave Mária"

Angelo foto.

adta tudtára az imádott szőke leánykának
szive féltve őrzött, titkos érzelmeit. Ma lesz a
nagy nap, most következik a várva-várt óra.
amikor a szivről az ajkra áramlik a szó és
talán csók lesz belőle. Valami nagy mulatságot kellene ma rendezni, pezsgővel, vagy legalább is tokaji borral. Igen ám, de honnan
vegyen pezsgőt egy bársonykabátos zeneakadémista, akinek még kottapapirosra is
nehezen telik. Nem baj, ha nincs pezsgő,
jó lesz a tej is. Mindjárt elő is ker.si az ezüstkoronát és átadja a pedellusnak, hogy hozzon rajta tejet, meg annyi kiflit meg zsömlét,
amennyit csak kap. Az öreg pedellus bizalmas barátja Ártándinak, mint ahogyan a régi
iskolákban a pedellusnak is éppen ugy meg
volt a maga kedvence, mint akár a tanár
urnák.
Előtte nincsen titka, meg is mondja neki,
hogy kit vár. A pedellus elmegy a csemegékért, előbb azonban óvatosan bezárja az ajtót, nehogy valami avatatlan szem észrevegye
a készülő nagy dáridót.
Pár percre marad csak egyedül Ártándi,
mert aztán beröpül a kis madárka ; az imádott leányka, a jövendő nagy opera-primadonnája, aki most még semmi egyéb, mint
egy zeneakadémista növendék életének egyetlen boldogsága. Megkezdődik az idill, a májusi intermezzo, aminek munkáját a szerző
nevezi. Ártándi hosszú nekikészülődés után
végre vallomást tesz — gyönyörű dalban és
hangon. Elmondja a leánynak, amit eddig
csak álmaiban gondolt felőle. Mint virágszirmok hullanak a májusi cseresznyefáról . . .
ugy ömlenek ajkáról a szerelmes szavak. A

Szerző es
Felső sor: Adler Adelina,
Ábrányi Emil, Nagv
Izabella

szereplők
Alsó sor : dr. Bársony
Lajos, Pázmán Ferenc,
Somló József
Angelo foto

forró, nagy áradat elönti lelkét, elkábul a
szerelem bódító mámorától, ő sem tudja tovább titkolni szive érzelmeit és boldogan szakítja le ajkéról az első igazi szerelmes csókot, hogy megrészegítse vele szerelmese lelkét. Ez a boldogság azonban egészen más,
mint társaiké, akik élnek a pillanattal és vidáman, nevetve dobják félre a jövő fátyolénak problémáját. Mit törődnek holnappal,
nékik csak a pillanat fontos, azért élnek és
annak élnek. Ilyen a csinos és nőhódító külsejű Csengő is, aki jó barátja ugyan Ártándinak, de ez a barátság nem gátolja abban,
hogy kinevesse őt szentimentálizmusóért és
romlatlanságáért. Neki is meg van a maga
szerelme, de csak amolyan rövid életű Tiszavirág módjára. Ők ketten jönnek leghamarabb
a [növendékek közül, hogy részt vegyenek a

nagy vendégségben. A pedellus is megjön a
tejjel és elkezdődik a mulatság. Csengő előtt
most mér nem titkolhatja el Ártándi boldog
szerelmét, annyival inkább nem, mert hiszen
éppen abban a pillanatban léptek be a tererembe, amikor az a bizonyos első szerelmes csók megszületett.
Volt alkalmuk elég hosszú ideig meggyőződni arról, hogy nem káprázik a szemük,
mert a csók is elég hosszú ideig tartott.
Csengő lelkes szavakkal magyarázza a gondtalan, vidám szerelem igazságát, Ártándi pedig meghatottan, költői szavakkal meséli el.
hogy nem akar élni a szerelemnek ezzel a
jogával, hanem feleségül veszi szive imádott
boldogságát. Egymás között mindjárt meg is
tartják az eljegyzést, amelyhez a besötétedett
szoba ad méltó szentimentális hangulatot. Az
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ablakon áf bevilágít a holdsugár — ellopta
azóta a napsugarak helyét — beezüstözi a
zongora billentyűit, meg a két szerelmes hajét. A másik pár — Csengő és szerelme — nem
is látja a holdsugarat, elbújtak az orgona fujtatója mellé, hogy még a Hold se legyen tanuja az ő csókjaiknak. Ennél a képnél hangulatosabbat alig lehet elképzelni. Megmámorosodik tőle a néző lelke éppen ugy, mint a
szereplőké, . . . kívülről hirtelen nagy zaj kerekedik, a pedellus felgyújtja a csillárt, jönnek a növendékek, kezdődik az „Ave Mária"
ünnepélyes bemutatása. Jön az igazgató is.
akinek alakjában mindenki felismerte Mihalovits Ödönt . . . Fiuk, leányok — talán százan
is lehetnek — kezükben kottát tartanak és elkezdik énekelni az „Ave Mária"-t. Ártándi
az orgonánál maga kiséri müvét, az igazgató
megelégedetten hallgatja és amikor a végére
értek, felmegy a zongora mellé, melegen megrázza Ártándi kezét és követendő példaként
állítja a többiek elé, akik neki valamennyien
gyermekei. A szép, tanáros szavak után eloszlanak a növendékek. Ártándi a menyasszonyéval boldogan indul utánuk. Az öreg

Somló József, Adler Adelina
Városi Színház : „Ave Mária"
Angelo foto.

Pázmán és Somló
Városi Színház : „Ave Mária"
Angelo foto.

pedellus egyedül marad a teremben, becsukja
az ajtókat, a falak között szétterül a sötétség,
csak a Hold egy sugárkája világit rá a pipa
fejére, amelyből álmosan szívja a füstöt a
pedellus, aki szundikálásában bizonyára^ valamelyik ötven év előtti kis leányra gondol...
A szerző egyszerű, nemes eszközökkel
építette fel a szövegkönyvet, amelyhez nivós,
invenciózus, értékes muzsikát irt. Ez a muzsika sehol sem nagyképű, minden taktusában ugyanazt fejezi ki, mint a szöveg. Az
„Ave Mária" szövegíró és komponista kongeniális alkotása, amely tisztes helyet fog
kapni a magyar zeneirodalomban.
A darab rendezése stílusos keretek között
hozza ki a mü szépségeit. Ferenci Frigyes
főrendező diszkrét, finom eszközei pompásan
érvényesülnek. Az előadás különös ambíció
és szeretet bizonyítékait viseli. Minden szereplő igyekezett túltenni önmagán. Adler Adelina tüneményes hangja, bájos megjelenése
pompás színészi eszközökkel párosult. Somló
József Ártándi szerepében egyik legérékesebb
sikerét aratta. Gyönyörű éneke, nagyszerű játéka teljes mértékben kiérdemelték a fokozott
elismerést. Nagy Izabella igen előnyösen mutatkozott be ezen a színpadon is, közvetlen
játékmodora, kristályos hangja operaszerepekben is teljes sikert biztosítanak számára. Bársony Lajos igen elevenen, művészi színekkel
rajzolta meg a léha Csengő alakját, hangja
pedig teljes mértékben érvényesítette nevét.
Ábrányi Emilnek a dirigensi pulpituson is
igen nagy sikere volt, amelyet ugy is mint
szövegíró és zeneszerző hatványozott mértékben érdemelt meg.
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NAGY IZABELLA, BÁRSONY LAJOS
Városi Színház : „Ave Mária"

Angelo foto.
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Fedók

Sári

Évek óta egyre tart a magyar művészet
amerikai diadalútja s az amerikai magyarok
ünnepnapokká varázsolják a magyar színészek vendégségének idejét. Most különös
örömmel és lelkesedéssel fogadták Fed ík
Sárit, akinek neve odaát is éppen olyan
népszerű, mint idehaza. Régóta látni és
hallani kívánták Fedák Sárit az amerikai
magyarok, most kínálkozott alkalom, hogy a
magyar színészetnek ez a büszkesége eleget
tehessen a sürgető meghívásoknak. Már ki
is ért a hajó Amerikába, már megtörtént a
nagy ünneplő fogadtatás, sőt azóta már az
első fellépés is.
Fedák Sári a hajóról levelet irt egyik budapesti jóbarátjának, amelyet módunkban
van itt közölni :
Cunard R. M. S Aquitania
3. II. 922.
Péntek dél van. Minden bepakkolva Newyorkhoz közel. Hallatlan szenzáció életemben.
Minden ugy volt az uton „wie ich mich vorgenommen habe" Isteni idő : eső, rettentő
vihar, nap, hó, tavasz. Most. hogy közeledem, egyre szentimentálisabb leszek. Tele
vagyok sürgönnyel, minden negyedórában
hoznak egyet, szíves jó szavakkal, csak éppen egy hiányzik és most érzem igazán
erősen, hogy hiányzik. De hát mit tegyen az
ember. Körülveszem és beburkolom magam
Longfellow emez örök igazságával, hogy
„Weakness is sorechedness to be strong is
to be happy !" Nagyszerűen utaztam, finom
és kedves társaságom volt.
Zsazsa.

Amerikában
fogadták. Az amerikai magyarság egyesületeinek képviselői és hivatalos amerikaiak üdvözölték, az újságírók egész serege várt reá,
mozigépekkel felszerelve. Rátkai Márton az
érkezés napján Clevelandban játszott, tehát
nem jelenheiett meg a fogadáson, azért
maga helyett Nádassy
kollegájával küldött
huszonnégy rózsát. Már a hajó fedélzetén
megkezdődött az ünneplés, amely nem akart
véget érni.
Egy hatalmes újságcikk közli az
lépés dátumát :

első fel-

Február 12 én este nyolc
órakor
lép fel Newyorkban
a
Lexinton
Operaházban
Fedák Sári, János vitéz címszerepében,
Rátkai
Márton
fellépésével
és rendezésében.
Ezen
a napon senki és semmi nem vihet
bennünket
másfelé.
A
magyarok
istene küldi őt ide hozzánk
és mi
tudni fogjak legszentebb
kötelességünk. Ugy fogadjuk
őt. mint a magyar
színművészet
fejedelemnőjét
aki annyi dicsőséget szerzett a ma
gyar névnek !
Azóta mér elmúlt ez a dátum és talán
mór holnapra megérkeznek a hírek, amelyek
Fedák Sári első fellépésének dicsőségéről
számolnak be.
SZÍNHÁZ

Egy másik levelezőlapon azt irja Zsazsa : Egy köraiakun épült lakban
„Igazán nem akarom felfedezni az Aquitaniát
urak ülnek szmokingban, frakkban,
csak azt mondom, hogy ilyet még nem pimellettük hölgyek, csúnyák, szépek,
páltál. Minden fenékig tejfel. Mindenkjt csóa karzaton egyszerű népek.
kol Zsazsa."
Ha lenn nevetnek, fenn röhögnek
Az amerikai lapok mér az utazás alatt
hosszú cikkeket írtak Zsazsóról és közölték
s fenn piszegnek, ha lenn köhögnek.
az utazás részleteit. Egyik cikk cime :
Nevetnek annak, tapsolnak ennek
s este tiz után hazamennek.
Fedák jól birja a tengeri utat.
Egy másik cikk a megérkezés
közli ezzel a címmel :

„A sziveteket
akarom
Fedák Sári megérkezett

részleteit

magyarok"
Amerikába.

Valóságos embertömeg várta a hajót ugy

Este tiz után hazamennek
s "másnap félnyolckor mások jönnek.
Hogy ez a mi életünk, álmunk,
hogy magyarázzam meg ezt önnek ?
SZENES EMBER
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<Szin : egy autóbusz teteje, padokkal,
a padokon emberek. Kalauz fel és alá
jár. Süt a nap, de egy kis szél fuj.)
E ' g y u r : Jaj! (fi kalapjához kap,
mind a két kezével.)
Fi b a r á t j a : Mi történt?
Egy u r : Majd elkapta a szél a kalapomat.
fi b a r á t j a : Még jó, hogy megkaptad. Kár lett volna érte.
E g y u r : Mi az, hogy kár lett
volna érte. Tegnap vettem kétezer
koronáért.
fi b a r á t j a : Hzért mondom, hogy
kár lett volna érte, ha elviszi a szél.
E g y u r (kipirosodva): fiz én kalahómat? fiz én uj kalapomat? Na és
pa elvitte volna?
fi b a r á t j a : Hát, ugye, akkor ujat
kellett volna venni.
E g y u r (mérgesen): Mit? Tegnap
vettem és ujat kellett volna venni?
Miért kellett volna ujat venni ?
fi b a r á t j a : Hát nem ugorhatsz
utána a robogó autóbusz tetejéről.
E g y u r (izgatottan): Nem ugorhatok utána? fizt elhiszem. Nem is ugrom utána.
fi b a r á t j a : fizért mondom. Elveszett volna.
E g y u r : fiz én kalapom? fizt szeretném látni.
f i b a r á t j a : Hát mit csináltál volna ?
Megállítottad volna az autóbuszt?
E g y u r (méregbe jön): Persze,
hogy megállítottam volna.
fi b a r á t j a (nevet) ! Hehe. Jó vicc.
Csakhogy nem állt volna meg.
E g y u r Mit? Nem állt vcrfnameg?
fizt szeretném én látni
fi b a r á t j a : Csak nem képzeled,
hogy egy robogó autóbuszt megállítanak, hogy te felvehesd a kalapodat.'
E p i ' u r (kiabál): Micsoda ostoba
baszéd az? Nekem jogom van felvenni
a kalapomat és miután nem ugorhatok
le az autóbuszról, az autóbusznak
kutya kötelessége megállani, vagy pe-

dig megtéríteni a kalapom árát, miután az a szél vitte le, amit az autó
csinált.
E g y s o v á n y u r : Igaza van a tisztelt urnák. Kutyakötelessége megállani.
K ö v é r u r : Szépen kötelessége. Hogy
jövök én ahhoz, hogy megállítsák az
autóbuszt, mikor nekem sietős dolgom
van.
E g y u r : fikkor hát meg fog állni
az autó!
K ö v é r u r : Micsoda ? Én lefizettem
a jegyemet, engem annak a rendje és
módja szerint visznek itten. Nem fog
megállani.
E g y u r : Én meg a kalapomat fizettem meg. Meg fog állani.
K ö v é r ur (magánkívül): Nem áll
meg, tudja!! Nekem ötre ott kell lennem az o r v o s n á l . . . a feleségem minden
percben...
E g y u r : Én nekem meg a minisztériumba kell m e n n e m . . . Nem állithatok be kalap nélkül . . . fikkor tessék
kifizetni a kalapomat.
K ö v é r u r : Nem fizetem ki.
E g y u r (vérbeborul): Mit? Nem
fizeti ki? Kalauz! Kalauz!
S o v á n y u r : Disznóság!
T ö b b e n : Hallatlan! Igaza van!
M á s o k : Nincs igaza!
K ö v é r ur: fizt szeretném én látni!
Kalauz !
E g y u r (bőg): Kalauz! Kalauz! Állitsa meg a kocsit.
K ö v é r u r (ordit): Ne merje megállítani ! Hajtson, ahogy tud.
T ö b b e n : állítsa meg! Állítsa meg!
Jézus Mária! Segítség ! Katasztrófa történt ! Mentők ! Mentők ! . . . Segítség ! . . .
M á s o k : Kalauz . . . Vezető ur . . .
Hajtson, ahogy t u d . . . Vágjon bele
abba a m o t o r b a . . . Csak n e k i . . . Talán
még megmenekülhetünk... Most vagy
s o h a ! . . . Csak r a j t a ! . . . Csak a belibe
a disznónak ! . . . Segítség ! . . .
(Kocsivezető őrülten hajtat. Rútok jönnek, kocsik egymásba rohannak, fi tömeg beveri az ablakokat, a lovasrendőrség kivágtat, fi kaszárnyában alármot fújnak, kitör a pánik.)
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A Parasztbecsület a Városi Színházban.
A Városi
Szinház operarepertoireja
egyre jobban
gyarapodik.
Az első hónapokban
csaknem valamennyi
operaelőadás
a
részben
Magyar Királyi Opera
RÓNASZÉKY BÉLA
előadása is
a „Parasztbecsület* rendezője
volt, mert a
szereplők nagyrészét az operaház ensemblejéből vették át. Most már azonban teljesen
kialakult a Városi Szinház külön önálló operaensembleja, ameiynek tagjai egyre-másra hozzák ki a legnagyszerűbb operaelőadásokat.
Ezen a télen a Parasztbecsületet illesztették
a repertoireba, teljesen uj szereposztással és
uj rendezésben. Rónaszéki József rendezte
az előadást, aki eddig az operaháznál és a
Városi Színháznál, mint tanulmányi rendező
működött. A fiatal rendező munkája igen sok
újszerűt és értékeset produkált. Semmi sem
látszott az operaelőadások merevségéből ; ugy
a szinpad, mint a szereplők természetesség,
közvetlenség felé törekedtek és ezt el is érték.
Rónaszéki személyével becses taggal növekedett a magyar rendezői gárda.
Az opera főszerepeit Vágó Boriska, Ocskay
Kornél, Bálint Gyula dr., H. Csillag Erzsi cs
Medoeczky Bella énekelték. Vágó Boriska
nemes veretű Santuzzája énekben és játékban
teljesen kiforrott alakítás. Megdöbbentő hűséggel alakította ez a kivételes tehetségű
énekesnő a tragikus olasz nőt. Ocskay Kornél
férfias, tüzes Turidduja szintén igen értékes
színészi munka. Gyönyörű énekéért kétszer
is nyílt tapsot kapott. Játéka is közvetlen,
természetes. Bálint Gyula dr. szinte meglepetést keltett Alfio szerepében, Játéka a legtégibb drámai színésznek is becsületére 1 válnék. Hanggal szintén nagyszerűen bírja a
nehéz szerepet. H. Csillag Erzsi üde, kacér
Lolája igen kedves, eleven figurája az előadásnak, amelyből jelentékeny részt kér Med veczky Bella drámai színekkel megrajzol

mélységes hatású anyája. Márkus Dezső főzeneigazgató igen sok tapsot kapott a karmesteri székben, az intermezzot meg is kellett
ismételnie. Külön dicséret illeti meg a pompás
és művészien fegyelmezett zenekart.
A Parasztbecsülettet egy estén adták SziklaZöbisch pompás balletjét, A törpe gránátost,
amelyet az operaház kiváló ballet ensembléje
adott elő Ptasinszky Jozefin bámulatos művészi táncai, nemkülönben a balett valamenny
szereplőjének kiváló játéka igen nagy siker
hoztak ezen a színpadon is az ötletes kedves
balletnek. Az egész estén át ünnepi hangula
uralkodott a színházban.

-

A JAVÍTHATATLAN. AZ
egyik kisebb terézvárosi kaba' réhoz szerződött most le conferenciernek egy fiatal színész,
aki hires arról, hogy állandóan
előlegeket kér az igazgatóitól
s januárban már a következő
év májusi fizetésének előlegeit költi. A terézvárosi
kabaré
igazgatója, hogy
elejét
vegye az előlegkéréseknek, belevette a fiatal
színésszel kötött szerződésébe, hogy a színész
írott becsületszavát adja arra, hogy nem kér
soha előleget. Barátai megtudakolták a fent- 1
nevezett művésztől, hogy hogyan mehetett
bele egy olyan szerződésbe, amely kiköti,
hogy nem szabad előleget kérnie. Mire busán
világosította fel azokat a tényállásról.
— Tudjátok, mikor a szerződést kötöttem,
nem volt egy krajcárom sem, azonnal kértem
ezer korona előleget s az ezer előleget csak
ugy adta ide, ha aláírom így ahogy van a
szerződést. Hát mit nem tesz meg az ember
egy előleg kedvéért ?

POKOL. Rz Irodalmi Színház, amely bemutatkozásával teljes mértékben megnyerte
la Iközönség és a színházi körök támogatását
lés elismerését, március ötödikén, vasárnap
délelőtt u j darabot mutat be az esküté'ri
Helikonban. Ä szerző ismét eddig ismeretlen, tiatal tehetség: Kelemen Viktor. Darabja modern háromtelvonásos dráma. Cime:
Pokol. Ä főszerepet Dolinay Ilona játssza,
partnerei Lóránt Dénes, Dénes György,
HoyJtó Ferenc, Boray Lajos, mig a többi
•nöszerepben Radá Teri, Nagyszeghy
Marian, JRéti Rózsi jut hálás feladatokhoz.
Rendező Szőke Kálmán. Jegyek elővételben
-a Helikon pénztáránál, Bárdnál, Szjnházi
Életnél.
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Ezen a héten Ábrányi Emil, a Városi
Szinház igazgatója áll a Színházi Élet
törvényszéke előtt, akit az a vád terhel,
hogy rendkívüli sikert aratott Ave Maria
cimü egyfelvonásos operája. A bíróság
bevonul, az elnök felteszi a kérdéseket :
Neve ? Ábrányi Emil.
Születési helye és éve ? Budapest, 1882.
Foglalkozása ? Zeneszerző, dirigens, színigazgató.
Volt-e már büntetve ? Célzás akar ez
lenni arra, hogy zeneszerző v a g y o k . . . ?
Nős ? Hála Istennek !
Gyermekei száma ? Három. Névszerint
Emil, Margit, Aurél.
Felesége neve ? Várnai Rózsi.
Apja neve ? Ábrányi Emil.
Anyja neve ? Wein Margit.
Jó-e színigazgatónak
lenni ? Eddig még
igen.
Melyik a kedvenc munkája ? Mindig az
utolsó.
Melyik operát dirigálja a legszívesebben ?
Wagnert.
Tud-e szigorú lenni ? Kérdezzékimeg tagjaimat.
Mi a szenvedélye ? Muzsikálni.
Babönás-e ? Nem.
Mi a legnagyobb hibája ? Komponálok.
Mi a legnagyobb erénye ? Kérdezzék meg
a feleségem.
Mi a legnagyobb bűne? Az, hogy nem
politizálok^
Mi a legnagyobb vágya ? A magyar Tátrába utazni.
Mi a kedvenc étele ? Töltött káposzta.
Mi a kedvenc itala ? A sör.
Ki a kedvenc zeneszerzője ? Beethoven.
Ki a kedvenc költője ? Az. édesapám.
Ki a kedvenc színésze ? Összes tagjaim.
Szereti-e a drámát ? Nagyon.
Szereti-e a kritikát ? Ha igazságos.
Mi volt az első szerzeménye ? Szerenád
vonószenekarra 1897.
Mi lesz a legközelebbi ? A műfaj meglepetés.
Milyen hangszert szeret a legjobban ?
A zenekart.
Melyiken szeret játszani ? A zongorán.
Melyik a kedvenc dala ? A magyar nóta.

11

Melyik a legkedvesebb emléke ? Amikor
először dirigáltam.
Mikor volt ez ? Opera. 1903. „Ködkirály"
cimü operám.
Melyik a legújabb fényképe ? Ez :

Tud még valamit mentségére
Nem;
Akkor hitelesítse a jegyzőkönyvet

felhozni?
!
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Tar nay Vera — T&éí éves ! 160 renaexö — 16O ötlet
Az elmúlt héten nagy zsúr volt Tarnay
Ernőnek, a. Magyar Színház művészének lakásán, Tarnay Vera kisasszony második születésnapja alkalmából. A születésnapi ünnepélyen alkalma volt a Színházi Élet munkatársának megintervjuvolni a jubilánst. Igy
nyilatkozott :
— Szejetem a papát, a mamát, meg szejetem a Zsukát.
A Zsuka, mint megállapítottuk a Rózsi,
Tarnay Vera kisasszony kis kiszolgálója, aki
úrnőjétől kapta a szépen csengő „Zsuka"
nevet. Az intervju folyamén Tarnay Vera volt
oly kedves és megmutatta munkatársunknak
könyvtárát, mely hatalmas képeskönyvből áll.
A könyvet nagykomolyan lapozta végig a
következő szakszerű magyarázatokkal:
— Ez az ojoszján, ez az ejefánt, ez a lovacska.
Intervju után következett az uzsonna. A
menü a következő volt :
Habos csokoládé
Cukorsütemény
Gesztenyepüré
Párté
Ht közöljük a megjelent vendégek névsorát:
Csortos Mária, Csillag Éviké, Z. Molnár Éviké.
Vermes Katóka és Zsuzsika, Füzesséry Éviké
és Ducika. Horváth Ducika, Simon Vera,
Vámos Éviké, Bossányi Havas Zsuzsika és
Klárika.
A bálanyai tisztséget T. Oláh Böske töltötte
be. Bálapa Tarnay Ernő volt.
Az egybegyűltek a legjobb hangulatban
kivilágos détutáni 8 óráig maradtak együtt.

Készül a szinészbál
Ott lesz minden pesti színész !
A mult hét szerdáján ült össze a Fészekben a március 11-iki Szinészbál rendezősége :
160 művész és művésznő, hogy megbeszélje
a részleteit a szezon legragyogóbb mulatságának. Odry Árpád, a Budapesti Színészek
Szövetségének elnöke akadályozva volt a
megjelenésben, helyette Vágó Béla, a Magyar
Színház művésze elnökölt. Elmondta, hogy a
szövetség jóléti alapja javára rendezik a bált
a Gellért-szállóban, 500 korona lesz egy belépőjegy ára, jegyet csak meghívottak válthatnak. Tarján Vilmos beszámolt az előkészítő munkálatokról, aztán felkérték Lukács
Gyulát a bál sajtóügyeinek intézésére. Vágó
Béla felszólítására Góth Sándor, Incze Sándor,
Gelléi t Lajos, Sarkadi Aladár, Pártos Gusztáv
pompás ötletek megvalósítását indítványozták.
De mind a százhatvan rendezőnek volt valami kedves ötlete, indítványa. A százhatvanból csak párat árulunk el. Biztosan nagy sikere lesz a
primadonna-árverésnek
Ez a primadonna-árverés annyit jelent,
hogy aki legtöbbet ad jótékonycéira, annak
joga lesz egyik pesti primadonnával táncolni
egy turt, még pedig ugy, hogy ugyanakkor
más pár nem táncolhat. Góth Sándor rendezésében egy
báli játék
csemegéje lesz a mulatságnak. Remélhetőleg
sokat jövedelmez majd a színészek szövetsége
jóléti alapjának a
shimmy-roulette
azaz a roulette golyóját shimmyző párok
helyettesitik, akik egy adott jelre hirtelen
megállnak a parkettre festett számokon.
Lesz azonkívül
autogramm-sátor,
ahol a leghíresebb színészek és színésznők
autogrammját árulják. És száz és száz meglepetést készít még a bálra a hatalmas rendező
gárda. De a legnagyobb meglepetés a közönség számára, hogy
ezen a bálon ott lesz Budapest
valamennyi számottevő
színésze
és színésznője.
5000 meghívót bocsájtott ki a rendezőség
és 3000 jegyet. Aki tévedésből nem kapott
meghívót, jelentse be a bál irodájában (NewYork-kávéház), ugyanott lehet a jegyeket
is kiváltani.

Cs. Elemér emlékkönyvébe

Tarnay Vera

Papp Rezsó felv.

A drámabiráló-bizottság, mint olyan
sem nem hasznos, sem kellemes,
érthető, ha még a legitimista írók közt is
sok a Császár-ellenes.
SZENES EMBER
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Gombaszögi Zazája
Irta : SZÁSZ
Egy darabról, melynek husz évvel ezelőtt
volt az első előadása s most csak mint felújítás szerepel a műsoron, szabad talán második pesti pályafutásának egy kései állomása, a reprizt követő huszadik vagy harmincadik előadás alapján irni. Nem érdektelen ez. A színdarabok egyben hasonlítanak
a ruhákhoz. Ezek tudvalevőleg nem az első
viselési alkalommal, a szabóműhelyből épen
kikerülten hatnak legjobban, sőt a teljesen
uj férfiruhán legalább mindig van valami
merev és élettelen. Ha ellenben egy bizonyos
viselési idő után elnyerte a ruha azt a redőződést, egyes részeinek azt az esési módját,
mely a viselő mozgásmódjainak eredménye,
akkor válik az öltözet igazán elegánssá s
nyeri el teljes varázsát. A színdarab is és

BÉK.EFI LÁSZLÓ
Andrássy-uti Színház : „Uj műsor"

ZOLTÁN

pedig még a legtöbb próbán átment is, a
premiéren még sok merevséget és szegletességet mutat s csak a későbbi előadásokban
bontakoztatja ki igazi formáját. Hol az ötödik, hol a tizedik, hol a huszadik előadáson,
Igaz, bizonyos idő múlva beáll a hanyatlás,
akárcsak a ruhánál a tulgyakori viselés folytán a kopás és elnyüttség.
Mindenesetre azonban csábító téma egyegy ilyen kései előadást összehasonlítani a
tipikus premiérestékkel. Ezúttal azonban nem
ezt teszem. Csak egy érdekes produkcióról,
Gombaszögiről a Zaza címszerepében akarok
néhány szót ejteni. Az az érzésem, hogy az
egész darabot a Gombaszögi kedvéért emelték ki a mult sülyesztőjéből, ahol a lejátszott
darabok pihennek elfeledetten. Legalább az
a sok ambició, az a lelkes belemélyedés, a sziwel való játszás kétségtelen jelei, melyek
ezt a Zaza-alakitást olyan meleggé és gazdaggá teszik, erre
vallanak. Pedig a szerep alapjában véve nem való Gombaszöginek. Zaza egy testileg-lelkileg inkább kisformátumu bestia,
egy darab sürüsitett nemiség,
nemiségnek talán nagy is, de
nőnek kiskaliberű, valami vidéki
szerelmi pörgettyű, aki jól érzi
magát az erkölcsi, sőt fizikai
szennyben is, ha egy erőteljes
férfiizomzat együtt lubickol vele
a pocsolyában. Gombaszögi lénye
ellenben nem egészen ilyen :
megjelenése, minden csábbősége
dacára, melynek érvényesítésével
a vétkezésekkel dúsan telehintett felvonások folyamán ugyancsak nem fukarkodik, mégis
annyi dámaságot, annyi előkelő
dekorativságot mutat, amennyi
a Zaza póriasabb nősténysége
számára sok a jóból. De persze,
az úgynevezett női lélek egészen
különös. A nagystílű külsejü nő
olykor egy egész jelentéktelen
kis bestiát zár magában s nem
egy hercegi nő legnagyobb fájAngelo foto dalma, hogy nem született va-
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lami kis macskának. Ha azonban van
is valami erőszakolt
a Zazában, ugy
ahogy Gombaszögi adja, maga az egész alakítás olyan virtuóz, olyan változatos, annyi
érzéki tüzet és szivmelegséget áraszt, hogy
magával ragadja az ernyedtebb idegzetű s
kényesebb izlésü szemlélőt is. A nő nagy
alapösztönei, a szeretett férfival való együttélés vágya s a lénye legmélyebb érzelmi ré"
tegeit megborzongtató sóvárgása a gyermek
után, ez, ami ebben a buja kis lebujdémonban is, mint ősi öröknőiesség minden szenny
alján ott rezeg, ez ihleti Gombaszögit is a
legfinomabban kiépített s legőszintébben átfűtött jelenetek produkálására. Itt, ezekben a jelenetekben az alakítás a legtisztább művészi magaslatokon jár. A dáma, mely
a darabban nem tud mindig lezülleni kokottá, itt
egyesül ezzel s felemelkedik vele a tiszta és igaz
nőiesség régióiba.
Egyszóval : ez a Zaza
tetszett nekem. Négy egész
felvonását végignéztem.

Számtani feladat
X. szerzőnek hány ellensége lehet,
ha számításba veszik,
hogy egy-egy külföldi sikerre átlag
100-150 belföldi ellenség esik.

Rémes színházi álom
Azt álmodtam, hogy egy páholyba ültem
és ugyanakkor egy földszinti helyen
és a páholyból lenézve észrevettem,
hogy már milyen kopasz a fejem.
SZENES EMBER

MODERN.
Két
szi.
nész ül a
New-York
karzatán.
j
V I I ^ t S í . T i Tekintve,
hogy hónap vége van,
nem a legjobban állnak
anyagilag. Vacsora idő
van, tehát vacsoráznak. A
menü : habos kávé, két
zsemlyével. Miután elfogyasztották a konvencionális kávékat habba!, megszólal az egyik :
— Fizettél már kérlek ?
— Nem ! — felelte lakonikusan a másik.
— És te?
Az egyik :
— En sem !
A másik :
— Hát akkor mire várunk ?

NÉMETH JULISKA
Andrássy-uti Színház : „Tatárka"

Ang»lo foto
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két művésznő-lányáról, az Firankáról
és az Iliről közli az Évkönyv S z é p
Megjelent a Színházi Elet éukönyve
Ernő »Jávai mese« cimü hangulatos
Fiz eddiginél is gazdagabb tartalom- egyfelvonásosának teljes szövegét is és
mal, meglepően szép, artisztikus kön- az emiitetteken kivül még S z e n e s
tösben jelent meg a Szinbázi Élet nép- Béla, C s a t b ó Kálmán, K e r e s z t h y
szerű évkönyve, a Művészeti Filma- István, B á l i n t Lajos, G á c s Demeter,
nacb 1922=es kötete. Érdekes cikkek, L u g o s i Döme, F a r a g ó Jenő, S z i n i
tanulságos közlemények gazdag soka- Gyula, irtak érdekes cikkeket. K a sága mellett tömérdek kép díszíti a r i n t h y Frigyes vidám tréfáival gazszép kötetet, amely szövegben és kép- dagítja a kötet tartalmát, dr. S z a l a i
ben bü tükrét adja az egész tavalyi Emil pedig az uj szerzői jogról mond
évadnak is és mint egyetlen a maga el sok érdekes és tanulságos dolgot.
nemében, minden időkre tárháza a E r ő d i Jenő nagy szorgalommal ösza színház és művészi élet minden kér- szeállitotta a magyar szinészeti szakkönyvek jegyzékét, R ó b e r t Jenő, a
désére vonatkozó adatainak.
Fi cikkek változatos sorából első kiváló berlini magyar színházigazgató
helyen kell említeni H e r c z e g Ferenc pedig »R szinházüzlet művészeté«-ről
megkapóan szép tanulmányát lljházi irt érdekes cikket.
Edéről. Dr. ] a n o v i e s Jenő, a koNaptárszerüen,
hónapról-kónapra.
lozsvári magyar Nemzeti Szinbáz igaz- kronologikus rendben megtaláljuk azgatója a mult évben rendezett Blaha után az elmúlt szinbázi évad teljes króLujza-ünneptől számol be
érdekes nikáját. Megtaláljuk az Almanachban a
cikk keretében. R e l i e Pál »Magyar fővárosi szinbázak és a vidéki színtáregyfelvonásosok« cimmel irt érdekes sulatok tagjainak, jvalamint a budacikket, S z á s z Zoltán szinészmemo- pesti sziniiskolák tanárainak névsorát.
árokról cseveg, V á r a d i Hntal apai
Mindezt a sok érdekes közleményt
büszkeséggel mesél a »gyerekekről«, kitűnő képek sokasága disziti, színészek, színésznők, darabjelenetek képei,
amelyek az elmúlt
évad nagy sikereiről számolnak be.
fi maga egészében
valóságos kis lexikon az uj Almanach amely kitűnő
simított papiron készült, ugy, hogy a
szöveg is, a képek
is pompásan érvényesülnek. I n c ze
Sándor, a Szinbázi
Élet
szerkesztője
szerkesztette
»Művészeti
Filmanacb«-ot is, amely
60 koronáért kapható a
Színházi
Élet boltjában (Erzsébet-körut
29.)
Vidékiek az összeg
és a postaköltség
előzetes beküldése
mellet ugyanitt ren=
delbetik meg a tarA DIREKTOR ÖRÖME
talmas és értékes
Szirmay Imre a „Fi-fi" századik előadásán Marton Géza karmeskötetet.
terrel, Sarkadival, Fülöppel és a modelekkel
Papp felv.
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A. falu rossza
Finnországban
A Nemzeti Színház és Vigszinház Falurossza-pérharoába beleavatkozott egg harmadik küzdőfél. A harmadik Falu rossza
egy Kissé kiszorult a kültelekre, még a
krisztinavárosi színházon is túlra, hogy
egész precízen megmondjuk: Finnországba.
A derék finnek nyelvrokonsági alapon egyre
eróseDDen érdeklődnék a magyar művészet
iránt s mint a mellékelt fényképek igazo,!ják, ők is műsorukra vették Tói h E d e
pompás népszínművét.
A finn Falu rossza természetesen rendezésben némi változást mutat akár a Nemzeti
szinházbeli, akár a Vigszinházbeli Falurosszához képest, Amazt a nemes tradíciók,
emezt a díszletek pazarsága jellemzi. Ä
finn Falu rosszának is megvan a maga helyi
(specialitása, amelyért okvetlenül meg kell
néznie mindenkinek. Nyelvrokonaink etnográfiai ismereteik alapján igyekeztek lehetőleg korhű módon kistafirozni a darabot.
Rámás csizma, pitykés lájbi minden rendben van, mindössze a kalappal van némi
baj. Göndör Sándor pörge, árvalány haj as
kalap helyett széles karimájú, fekete cowboy kalapot visel, ami elvégre még nem

olyan nagy baj. A baj az, hogjji a finn
Göndör ugy az első felvonásban, mint
a későbbiekben elegáns nyakkendőt kötött
tel pitykés mellényhez. A második fejvonásban pláne szép, harántcsikos divatkravátlit, amilyent a Váci-utcában látni ejegáns arszlánokon. Vagy talán ez se baj.
Hiszen nemsokára a mi kisgazdáink is
áthasonulnak, abban az arányban, ahogy
az ország vezetésében résztvesznek. A finn
falu rossza nyakkendője talán nem is olyan
anakronizmus, csak célzás a mai magyar
politikai viszonyokra.

A különbség
A szerző és az elemiiskolás gyerek
némi hasonlatossággal bir,
mindkettő ugyanis
szorgalmasan ir.
Mégis megkülönböztethetők
eggyen:
az egyiknek azért van táblája,
hogy Írhasson,
mig a másik azért ir,
hogy táblája legyen.
SZENES EMBER

A „Falu rossza" finnországi előadása
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Nem mind arany,
ami fényllR
Kurucz János levele

Amerikából

Kurucz János, aki feleségév 1, Fallay
Annával hónapok óta szerepel nagy és
jelentős sikerrel az amerikai színpadokon,
levelet irt a „Színházi Elet" szerkesztőjének. Az érdekes levelet — melynek keresve sem adhattunk volna találóbb címet a fentinél — itt közöljük :
Kedves Barátom!
Régóta szerettem volna már néked irni,
értesítést küldeni arról, hogy hogyan sikerült
elhelyezkednünk Amerikában, de annyira el
voltunk foglalva munkával és az amerikai
munkával járó szinte emberfölötti és európai,
pláne magyar művész előtt ismeretlen fáradság,
szokások és fuicsa életmódhoz való alkalmazkodásokkal, hogy csak most . . . három hó
múlva jut rá időm.
Most is eszemben van mosolyod, atjiikor
hencegtem, hogy megyünk Amerikába uj siker . . . babír után . . . Te mar voltál kint s
tudtad, hogy mit tesz az : Amerikában sikert
elérni, de mi nem tudtuk, csupán most. Vannak
nagy sikereink. A feleségem különböző képeit

A finnországi „Falu rossza"
Göndör Sándor és Finum Rózsi

az összes amerikai képesviláglapok, a Times,
World, Sun mind hozták, valamennyien elismertéi nagy művészetét és rólam, magyar
muzsikámról szintén elismerőleg nyilatkoztak,
ám ezek elérése nincsen arányban avval a
fáradsággal, amivel megszerzésük járt. Ami
művészeink, primadonnáink otthon kényelmesen élnek, délben korzó, délután Gerbeaud,
előadás
este besétálni a színházba . . .
után hazamennek pihenni, mig itt mindenütt
az egy operát kivéve — két, sőt három előadást tartanak, tehát a szereplés, inkább
„munka" már elkezdődik délben s tart este
11-ig! Ez volt a mi sorsunk is. Kezdtük a
szereplést Newyorkban ; majd a „Loews"-féle
színházakkal mentünk Cleveland, Chikagóba s
épp tegnap kezdtünk j tszani újból Newyorkban, a Schubert-féle Ritz-szinházban.> A bemutatón óriási siker! Mi meg fáradtan a sok
munkától, utazástól, arra gondoltunk, hogy
hát szép, szép, ez az Amerika, a siker és
dicsőség még szebb — de mégis a legszebb
és legjobb otthon. Hej ! azt a pesti levegőt,
azt a melegséget, szeretetet, amit a hazai föld
ad, no meg jóbarátok serege '— nem pótolja
semmi !
Egy-egy oázis, amikor magyarokkal jöhetünk
össze. Mindenütt fölkerestek és szeretettel
fogadtak bennünket a magyarok, ám mi
amerikaiak előtt jászottunk nap-nap után . . .
igazgatóink, impresszárióink mind amerikaiak
s folyton ezekkel a rideg emberekkel kellett
érintkeznünk s az istentelen nagy színházakban csak akkor örültünk igazán az ünneplésnek, ha fölhangzott egy-egy „éljen '-kiáltás
is.
A feleségem Chopin, Brahms és Liszt zenéjére táncol, én pedig, mint saját külön „zeneigazgató"-ja dirigálom a zenekart (otthon
nem merném ezt megreszkirozni, megraknának — és okkal — érte, de itt muszáj) és
táncszámai közben saját szerzeményeimet
adom elő ! A magyar tánc és z.- ne különösen
tetszik az amerikai rublikum és kritikának is,
amely utóbbinak sok baja van nevünkkel.
Hol Polloy, Palloy. Paloy-t irnak, de Isten
ments Pallay-t. Az én nevemet rendszerint a
markukba nyomom az újságíróknak, oszt nincs
semmi baj ! . . .
Hallom, hogy rengetegen készülnek ki művészeink közül! Légy szives, beszéld le és
világosítsd fel őket arról, hogy az Amerikából jövő m lliók és egetverő sikerekről szóló
beszámolók . . . csak részben igazak! Nemzetközi tudás, mint a tánc, zene, énekkel is
nagyon, nagyon nehéz, amerikaiasan mondva
„feldolgoznia magát egy művésznek . . . őrült
sok idő, kitartás kell hozzá ! Hát még milyen
nehéz ez egy sz ; nésznek, aki tisztán a magyarságra akar támaszkodni. Itteni színészek
vagy 10 igazgató alatt működnek több-kevesebb, de inkább kevesebb anyagi sikerrel.
Node nem irok többet, majd személyesen
ha haza jövök elmondok mindent . . . sok tanulságot. Addig is üdvözöl szeretettel hived
Kurucz János
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Király dráma
a Nyár-uícábon
A Nemzeti Színház és a Magyar Színház
után most a Nyár-utcában egy kis kabaré
vitte színpadra a tragikus Lajost, akiről a
drámák után kabarétréfát csinált Lovászy
Károly. Az egész kabarét a Nyár-utca 4 szám.
alatt Lovászy csinálta. Még pedig a saját képére. Szóval tehetséges, ötletes, kedves ez az
uj pesti kabaré. Az első műsorban a II. Lajos-paródia a legremekebb szám. Játsszák
Molnár Dezső (Lajos), Felhő Rózsi (Mária),
Szapolyai (Szentiványi KálmánJ és arról szól,
hogy Jön" Szapolyai negyvenezerrel, de csak
ötezret ad meg . . . Finom és megható a.„Viiéz Mihály víziója" cimü színpadi kép, melyben — egy Ady-vers csillogó keretében —
Csokonai Vitéz Mihály (Tamás Lajos\ Berzsenyi Dániel (Kun Sándor) és Ady Endre
(Kiss József) kelnek életre. Ezt Lovászy Gács
Demeter társaságában irta, hangulatos muzsiA Finnországi „Falu rossza"
Gonosz a cimbalom alatt

A finnországi „Falu rossza"
Göndör Sándor és Feledi Boriska

kát Szlatínay Sándor szerzett hozzá. „A konszolidáció" cimü operett zenéjét — Lovászy
szövegére — Kovács Viktor irta. Lovászy a
szerzője a „Jaj, istenem" cimü tréfának is,
egyáltalában mindent ő csinált, a tréfákat, a
magánszámokat is és konferál, shimmyzik,
rendez, ezer keze van ennek a Lovászynak
s mind az ezer szerencsés. Ahová nyul, ott
ötlet támad, ott nevetni kell. A pesti közönségnek biztosan külön csemege lesz a Lovászyféle „Simplicissimus" kabaré.
Külön érdeme Lovászynak, hogy milyen tehetséges szinészgárdát tudott összetoborozni.
Alig egy-két ismert név, de a névtelenek is :
csupa tehetség, frissesség, Ígéret. Kende Mária
nevü fiatal leány : meglepetés, kiforrott tehetségű dizőz, nagy sikerei lesznek még. És tehetséges Szigethy Annus is és Fáy Valéria,
Papp Manci, Berkó Ferike, Kun Sándor, Tamás Lajos, Kiss József, Faragó Dezső, Felhő
Rózsi, Szentiványi Kálmán, Babrik János.
Molnár Dezső nevét már ismeri a publikum.
És jó márkájú név a Szonja Petrovnáé, akit
a Renaissance Színházban láttunk már táncolni. Még egy fontos dolog : a remek konyháért Lovászy Károlynét kell megdicsérni.
Még pedig nagyon.
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H e r c x e g - p r ó b a
A Vígszínház színpadjának bal első sarkán
kis asztalka előtt ül Jób Dániel igazgató és
ifjabb Vajda László rendező. Jób Dániel a
kabátját végigteriti a hátán, Előtte
könyv,
olykor-olykor belenéz, pár szót szól Vajdának,
«ki hosszú gépírásos lapokra jegyzi az igazgató
utasításait. Varsányi Irén és
Gombaszögi
Frida ülnek egymás mellett a színpad közepén
-a próbaasztal mellett. Vaskos ^szerepet tart
kezében mind a két művésznő, abból olvasnak.
Herczeg Ferenc uj darabját próbálják: az
Arany borju-t. Valami különösen ünnepélyes
hangulat tölti be a színpadot, pedig se díszlet,
se jelmez, se világítási effektusok. Varsányi
Irén fehércsikos zöld kötött kabátot, fekete
szoknyát és kis fekete kalapot visel. Gombaszögi Frida sötét selyemruhát és szürke
kalapot
Varsányi és Gombaszögi halkan mondják
a jelenetet, egy-egy mondat hallik csak le
hozzám a sötét nézőtérre, ahol egészen egyedül
ülök. Ezeket hallom:
Gombaszögi : Vándorszinésznő vagyok.
Varsányi : Én szeretem a színészeket.
Azután ezt, amikor Lukács Pál belépett a
színpadra :
Lukács : Komolyan szereti ?

a

1

V l g s x i n f i a s b a n
Varsányi: (Halkan mond valamit).
Lukács : (Olyan mozdulatot tesz két karjával, mint aki szerelmet vall).
Varsányi : Ebben a hónapban ön már a
harmadik, aki öngyilkos akar lenni.
Lukács: A másik kettő nem teszi meg.
A jelenet alatt Herczeg Ferenc is bejött a
a színpadra, leütt Jób Dániel mellé. Figyeli a
próbát, néha egy-egy megjegyzést tesz, vagy
a szereplők kérdeznek valamit tőle. Most is
Lukács szólal meg :
— Komolyan szereti ezt a nőt ?
Herczeg Ferenc válaszol :
— Ezek komolyan szeretik egymást. Kicsit
szélkakas ember, de azért komolyan szeret.
Csortos Gyula valami urasági hajdút vagy
főúri szolgát játszhat, parancsszóra jön csak
a szinre és ugy látom, a szerepe szerint szerelmes a úrnőjébe. Játékával jelzi, hogy kabátot
hoz be Varsányi Irénnek és a vállára teriti.
Varsányi ennyit mond:
— Maga nagyon figyelmes.
— 'Hűvös van ! — feleti tompán Csortos.
Szerémi Zoltán jelenése következik. Kedvesen kedélyesen bejön, egyenesen Varsányihoz:
— Minden jót kívánok a születésnapjára.
Boldogságot, bekességet. szép férjet, egészséget.
Tanay
Frigyes
kedves figurát játszhat, szolgabíró vagy
efajta lehet. Csak
bejön a színpadra
és önkéntelenül is
elmosolyodik
az
ember.

Herczeg Ferenc és ifj. Vajda László
a Vígszínházban, az „Aranyborjú" próbáján

Mészöly felv.

Herczeg Ferenc
néha Jób Dánielnek
mond valamit az
egyes
figurákról,
Jóbnak viszont rendezési ötletek jutnak az eszébe, elmondja _ a szereplőknek, akik mindjárt bejegyzik szerepeikbe.
Kertész Dezső a
középnyilásnál áll.
Odakinn egyszerre
hatalmas szél zug
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és kerekedik. Először azt hiszem, hogy talán valami instrukció a darabhoz, de nem az, mert
Kertész jóizüen nevet és beszól a színpadra,
ahol a szereplők szintén meglepetve hallgatják
a színpadi vihart :
— Csortos !
Mindenki tudja, hogy Csortos szinte gyerekes
temperamentummal szereti a tréfát és el nem
mulaszt egyetlen alkalmat se erre. Most is ő
indította meg a készüléket.
Pár pillanat múlva vége a felvonásnak, a
fotográfus lefényképezi a közvetlen kedves
próbajelenetet. Varsányi tréfásan jegyzi meg :
— Vigyázzatok ! Itt az ágyú !
Jób Dániel nem áll a gép elé, azt mondja :
meg van hűlve.
Megkérdezem a szereplőktől, mi érdekeset
mondhatnak darabról, szerepekről ? Valamenynyien nagy elragadtatással nyilatkoznak és
különös szeretettel készülnek Herczeg Ferenc
premierjére. Varsányi Irén mint érdekességet
mondja el, hogy egyik jelenetben igazi palóc
verseket kell elmondania és ezeket Gárdonyi
Géza küldi meg Egerből, akit a színház igazgatósága kért fel erre.

Gombaszögi Frida csak ennyit mond :
- Én ebben a gyönyörű darabban egy igen
antipatikus szerepet játszom, de remélem, hogy
szimpatikus leszek benne.
A szünet alatt pár sonkás zsömle kerül a
próbaasztalra ; egyóra felé jár az idő és ebédre
csak három felé kerülhet a sor. Azután Szalai
mester, az ügyelő becsöngeti a szereplőket
és újból kezdik ugyanezt a felvonást. Ismét
leülök a nézőtérre. Most már csaknem valamennyi szereplő kívülről mondja a szerepét.
A szavak erősebben, színesebben érnek le a
sötét nézőtérre, ahol ugy képzelem — a régi
Herczeg-alakok : Gyurkovits mama, Tarján
Gida, Konstantin császár, Árva László király,
Trill báró, Ocskay brigadéros meg a többiek
várják uj testvérük érkezését.

Egy zord birálómhoz
Hogy százszor megy a darabom,
nem hittem volna ezt én,
még akkor sem, mikor Ön azt irta,
hogy megbuktam a premier-estén.
SZENES EMBER

PRÓBÁLJÁK AZ „ARANYBORJUT"
Kertész Dezső, Varsányi Irén, Lukács Pál, Gombaszögi Frida, Szalay, Tanay Frigyes
Mészöly felv.
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Mozibolond
(Karinthy

és

Willy

Engel-Berger

A Royal Orfeum márciusi műsora egy csokor olyan szenzációval szolgál, amilyenre
régen nem volt példa az orfeumok történetében. Mindig szines, hangulatos, változatos
voltía „Royal" műsora, de
ebben a hónapban még
az eddigi változatosságot
is felülmúlja. A műsor
legnagyobb meglepetése a
„Mozibolond" cimü filmoperett, melynek szerzői
nem kisebb emberek, mint
Karinthy Frigyes és Willy
Engel-Berger. Willy Engel
Berger kedves, ötletes dalai régen népszerűek már
Pesten, de most, hogy egy
egész operettre valót kapunk belőlük, egy csomó
uj Engel-Berger dalt, az
biztos öröme lesz mindenkinek. Karinthy Frigyes
librettója pedig csupa mulatság és ötlet és bonyodalom. A filmoperett szépen csengő verseit Mihály
István irta. A szereposztás
a következő

filmoperettje)

mint valami tragédta hőse, akinek az élete
minden percben veszélyben forog.) E művész,
nő szives volt meglátogatni bennünket, Berta
Hogy bizonyos fontos dolgokat közöljön velem, amik rendkívül fontosak a negyedik felvonás . . . akarom mondani
az eredmények, menetére.
Berta : Nagyon örülök a
szerencsének. Vacsoráztál
már ?
Jaguár : (sötéten) Vacsorázni ? Majd, ha a nagy
müvet befejeztük.
Az
oroszlán ketrecben nem
vacsoráznak.
Berta : Oroszlán ketrecben ?

Jaguár:
(Moziszinész
mozdulatokkal, állandóan
a lepedőn érzi magát.)
Ha sikerül a cél (sötéten
kacag) Hahaha ! Ha majd
Teddy áz Eiffel torony tetejéről tecsüngő tengeralattjáró biztosító szelepeit
átharapta és a medencébén összegyűlt vize! ráereszti arra a gyorsvonatJaguár
Kővári Gyula
ra, melyen Búdon és Harry
utaznak a biztos halál felé.
Berta, felesége
Gárdos Irén
Berta : (össze csapja a
Pörlweisz kisasszony
kezét.) Miket beszél ?
Sándor Gizi
Jaguár: Te szegény aszPimpó könyvügynök
szonyka, te persze nem
Gallai Nándor
értesz ebből semmit. De
majd megtudsz mindent,
A filmrendező Balogh
ha Marynak lesz annyi
Béla, a színpadot Iványi
ideje, hogy elharapja a
Dezső rendezte. A filmgőzhengert és a gaz cseloperett szüzséjét már kö,,Mit csinál odafenn szomszéd url" szövők kikémlelve Perlton
zölte a Színházi Élet, most
Kőváry Gyula, Gallai Nándor
terveit a westendi vasrészleteket akar bemutatni
Royal Orfeum : .Mozibolond"
mirigy
szolgálatéba állaÍzelítőnek, a pompás cseAngelo fitografia
nak, hogy megkaphassák
megéből. A vezető hangua majom hajszeszt. A veszély Damokles
latra jellemző az itt következő jelenet :
kardja itt lebeg fejünk felett. Minden percben
kitörhet a pánik s a gaz szalámigyilkosok
Jaguár
(rejtelmesen beszél, nyugtalan,
diadalmaskodhatnak !
ideges, hol ünnepélyesen sötét, hol fenyegetően

diadalmas, általában

ugy viselkedik,

1
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Csekélység, hogy micsoda bonyodalmakat
igér itt Jaguár, a főhős. S valóban csupa
bonyodalom, izgalom a filmoperett szövege,
melyből kedvesen csengnek fel Engel-Berger
zeneszámai. Itt adjuk kettőnek — Pörlweisz
kisasszony belépőjének és a shimmy-duettnek
szövegét :
*

Remegő moziképen
Repülő vagvok én
Lepedő csudaképen
Lebegő fenomén
Ezer vészben

1

Lehet részem
Szigem mégsem
Remeg, de nem
Szabad fáznom
Citeréznom
Ha a vásznon
Fellépek.
Refrén ;
A hazám nem a messze: Panamán, Panamán
Aligán nevelt desszre a mamám
Szendé légi lenge lédy
Vagyok én, kinek tánca a vidám radagán
Mikor kreáltam
Vágyva utánam
Ezer ur várt rám.
*

Shimmy-duett.
A táncra hogyha szól a
nótaszó,
Ha járod,
Erte nincsen pótadó
A táncra !
Szabod, rántod s kész a
„sróf"
Ekképpen '
S néz a mixer és néz gró
Te szépem !
Tyüh de furcsa rángató
E táncba
Rántsz te ugy, mint ránt a ló
A hámba.
Sürögve toppanj I
Forogva dobbanj
Lobogva lobbanj
Lángra ó !
*

Itt a Jaguár
Kőváry Gyula
Royal Orfeum : „Mozibolond"

Angelo fotografia

Jaguár a darab végén,
az utolsó mozirész előtt a
következő beszédet tartja :
Jaguár :
Megálljatok !
Néhány szavam van még,
mert ugy érzem, az izgalmas dráma, melynek szereplői voltunk, utolsó felvonása felé
közeledik.
Most, mikor rettentő küzdelmek és kalandok után
hála az én vas logikámnak és az események öszszejátszásának,
kiderült,
hogy a rejtelmes detektivkirály.Pimpó, mindnyájunk
legnagyobb megtepetésére
maga Jaguár volt, erre
igazán nem lehetett számítani, miután kiderült, hogy
Jaguár, akiről mindnyájan
azt hittük, hogy én voltam
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az, azonos Pimpóval, a detektivkirállyal — én
Pimpó, a detektívek királya, a Sing-Sing fogház volt fegyence leleplezve Jaguár által,
akiről azt hittem, hogy én vagyok az — elhatároztam
hogy
bűneimet töredelmesçn
megbánva,
jóváteszem
azt,
amit
még

„Ah, a fekete

kéz!"

Gárdos, Köváry
Royal Oifeum:
„Mozibolond"
Angelo fotografia
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dám kép tárul a publikum elé. Tennispélya
a maga minden kedvességével és hangulatával. A nyári tennispartiek bűbájos emlékei
ébrednek fel a lelkünkben. És ezen a remekül scenirozott pályán hallatlanul hü és élénk
tennistáncot lejt az ^orfeum jól ismerté táncquartettje. Nem, hiányzik azonban emellett
a zseniális táncosnak
John ßrightonnak,
száma sem.
Az artista rész is szokatlanul gazdag.
Mindenekelőtt egy hallatlan
szenzációval
szolgál. Még mindenki emlékszik Maestro
Rozsnyaira és miss Arizonára, akik szkecscsükkel alig két hónap előtt hódították meg
a fővárost. Ennek a Rozsnyainak van egy
nővére, Kownacka lengyel grófné.
Lengyelországban hatalmas birtokok ura és igy nem
csoda, hogy tiz évig élt külföldön. Azonban
még a gyönyörű lengyel fenyvesek közt is
elfogta a vágy a színpad után.
A színpadnak érthetetlen és ittokzatos varázsa van, amely egyformán megérezteti bűvös
mágnes-erejét mindenkivel. így történt, hogy
a gazdag és szép lengyel grófnő a fenyőzu-

tehetek, mielőtt az
igazságszolgáltatás
még rátenné kezét,
ugy viselkedem,mint
ahogy Pimpóhoz, a
detektivkirályhoz il„Pimpó és a Jaguár!"
lik. Jaguár Pimpó, a
Gallai, Köváry
Royal Orfeum: .Mozibolond"
nagy detektív, a volt
Angelo fotografia
cinkos elismeri a te
érdemedet és ügyességedet, mellyel leleplezgásból is
ted őt, azt kivánom, hogy békességben és
a tapszajt
boldogságban élj ezután hűséges szerető nődhallotta ki
del, aki kitartott melletted a nehéz napokban
és
évek
és akit nagy munkádban, hogy védencedet
óta
vámegmentsed, elhanyagoltál. Legyetek most
gyott
a
már boldogok !
színpad
S végül csakugyan mindenki boldog lesz,
a publikum szintén boldog, hogy egy ilyen
hasonlíthatatlanul pompás műsort léthatott.
A filmoperetten tul is csupa érdekesség a
Royal márciusi műsora. Kezdjük a beszámolót
az orfeum „házi" táncszámaival. Már ezek
között is egy hallatlanul kedves újdonság
van. Szétmegy a függöny és napsugaras vi-

után.
Azonban
az ura —
hiszen re- • • • • M U * - . ,
.
.
• gények„Mit állsz ugy, mint aki
ben is
összerogy !"
gyakort —
Gárdos, Gallai
nem enRoyal Orfeum: „Mozibolond'
gedte. De
Angelo fotografln
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mikor a Rozsnyai-Arizona szkeccsnek világhíre
hozzájuk is eljutott, a gróf megengedte, hogy
felesége visszatérjen a színpadra. így esett
meg, hogy a Royal Orfeum márciusi premierjétől egy hónapig színpadán láthatjuk a kitűnő táncszámot. Az artista-számok egy másik
kiemelkedő pontja a kilenc dán nő, a Karín
girls, akik mielőtt számukat megkezdenék,
szépségükkel fogják az első tapsokat kiváltani.
" Hunter & Barney annak a két kápráztató
ügyességű zsonglőrnek, a neve, akik J. szintén
egy pompás számmal gazdagitjákfa műsort.
A Burston és Brothers equilibristák után
roppant különös és szines zene szólal meg,
ami azonnal megváltoztatja az orfeumi hangulatot. Tényleg olyan a következő szám,
hogy ritkaságszámba megy orfeumi műsorban.
A függöny mögött .forró égalji egyiptomi táj.
Méltósággal hömpölyög a Nilus, a szent folyó,
az ibisz madár kiáltozása hallatszik a levegőben és mintha egy ős egyiptomi isten talán
Osiris varázsolta volna, békés, nyugalmas
csend ül az egész képen. A nap süt forrón
és tüzesen, a déli nap megcsillan két krokodilus páncélos hátán. A 'viznél pihennek
majd lustán megmozdulnak és hova-tovább
elmélyítik, sivatagi halk csendéletté varázsolják át hangulatot. Ugy érezzük, hogy ez már
nem orfeum, nem színpad, a nap nem a
világosító remekműve.hanem csakugyan Egyiptom, egy darab gyönyörű Egyiptom a maga
szent ősi eredetiségében és változhatatlanságában. Boldog utazóknak éreázük magunkat,
akik most a vastag pálmák törzse mögé vagy
a puszpángbokrok tömkelegébe rejtőzve figyeljük a misztikumok országnak csodáit. Megdöbbent a kép természetessége és szinte fáj,
amikor a krokodilusbőrökből két ember gombolkozik ki : a The 2'iLoengers.
A napsütéses hangulatot forróvá és pestivé
varázsolja Felhő Rózsi és Dezsőffy táncos
bohósága, a Kedves Fräulein Helen. AGazdaglány-ban Fräulein Marie Hoffer roppant népszerűvé tette Budapest összes fräuleinjeit és
a nagyszerű Zerkovitz Béla ennek a hallatlan
népszerűségnek akart áldozni, mikor ezt a
pezsgő táncszámot megirta. Papp Jancsi dalában a közönség ismét megkapta a havi Zerkovitz-csemegét, aminek most a cime Serenata.
És amikor a publikum távozott az orfeumból, már a Serenata dallamát fütyülte az
utcán. . .
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Modernizálódás *
Irta TÖRÖK REZSŐ
Az Apolló
Kabaré minden havi műsorának csemegéje Sándor József
szólója.Mindig valami
paraszti történetről szól
ez a szóló
és
Sándor
olyanzamattal, oly tt>kéietesfalusi
ízzel énekli ezeket a dalokat, hogy megérdemelne értük
li-galább is — egy kizgazdapárti mandátumot. Itt közöljük az e havi nóláját:

Elrendölték az esküitek, meg a biró sógor
Ki kék nyitni a kisgazdák szemét mostan jókor.
Modernizálódás végett gondukozni kéne,
Hogy a közgazdaságba is bétanujjunk végre,
Mert pláne intrancingencsül a szemünkre
[hányják,
Hogy az gatya-viseletet nálunk kultiválják,
De meg osztán ollanokat hazudoznak sorra,
Hogy a várostól a falu el vóna sodorva.
Tudtára adatyik mindenkinek, akit illet,
Kösségünkről nem lehet többé mondani illet;
Tilos ezentúl az gatyában járódás,
Mer kezdőgyik az a modernizálódás.
Tiz órakor minden kaput be kék csukni rendre,
Csak akkó nem kék becsukni, ha kapu nem
[lenne,
Lakáshévatalt is fgonak mán nálunk csinyálni,
Melly a Swarc zsidó lakását fogja lekvirálni,
Kanászoknak uj nevük lesz — úgyis rég
[kárognak —
Neveztetnek: disznóügyi állat-titkároknak,
Marhakiállitásnak is ki lesz tűzve napja,
Persze hogy az első dijjat biró uram kapja.
Tudtára adatyik mindenkinek, akit illet,
Kösségünknek tanácsát most megszállta az
[ihlet,
Halladás lesz mán és nincs tovább váródás
Mer kezdőgyik az a modernizálódás.
Rendeletbe hozatott, hogy ezentúl ç tejbe
Minden gazda kéccer annyi tiszta vizet fej be
S elhatározta a biró, hogy történjék bármi,
A kösségház pallására liftet fog csinyálni,
Azokat a fákat, mik a pósta előtt állnak,
Kinevezték az esküttek póstatarifáknak,
A Mózsi kocsmáját pedig, — hová inni járnak
Elnevezték Mózsi-féle „Ekcelziór bár"-nak.,.
Tudtára adatyik mindenkinek, aki hajja,
Nem lehet a kösségben többé senkinek bajja,
Módunkba vagyon mén a büszkén járódás
Mer kezdőgyik az a modernizálódás.
* Minden jog — az előadás joga is — a szerzőé.
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„KARIN GIRLS"

ÉLFCI

Royal Orfeum : „A dán szépségek"
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Odafönt gyönge trombitaszó harsant és
Szent Péter sietve szaladt II. Lajoshoz.
— Felség — mondta — tessék gyorsan
összeszedni
a retye-rutyáját, mert
fölméltóztatott támadni.
II. Lajos
kissé
bágyadt volt
az álomtól,
.
kedvetlenül
pakko ta össze a legszükségesebbet. Egy rend
páncélinget, a hozzávaló nadrággal, egy sisakot, egy pár jó vasbakancsot s általán
mindama
bádogfehérnemüket, amik
az ő idejében divatosak
voltak.
Még jóformán el
sem készült kis motyójával, amikor ujabb,
valamivel erősebb trombitaszó harsant' és
Szent Péter izzadt homlokkal állt előtte.
— Ilyesmi még sohasem történt, Felség, —
sóhajtott az agilis szent, legutóbb egy gépirókisasszony került a mennyországba, akit beosztottunk a föltámadási ügyosztályba. A
kisasszony azt hitte, hogy most is ügyvédi
irodában van és indigó-papirost használt.
Felséged most két példányban támadt föl,
minélfogva jó lesz, ha még egy rend bádognemüt
visz
magával a siralom
völgyébe.
II. Lajos bánatosan forgatta szemeit.
"
— Mi van
a környezetemmel ? — kérdezte.
— Természetesen szintén két példányban
kelt életre. Például Tomory is megvan duplikátumban.
— Az stimmelhet, — mondta először elmosolyodva Lajos király. —. Tomorynak már
akkor is két balkeze volt. És mi van Szapolyaival ?
Szent Péter izgatottan nézett hátra, de a
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gyülekező udvari népség között nem sikerült
Szapolyai alakját fölfedeznie.
— Tudtam, hogy el fog késni — szólt
végre mérgesen, — már Mohácsnál is az volt
a baj. Az utókor
az ő emlékére épitette a Mohács-pécsi
^ ^
vicinálist, amelynél
9lJ/ K y ,
B
lustáb közlekedési
\ j » i Y f y & i w^J

eszközt én még éle-

'TIÎIASP'

temben nem láttam.
lit* r v O ' v s Í J
Lajos király azon\\\ / ^ ^
ban türelmetlen volt,
"\ i
mert egy udvari heA! TT
rold anyósának ér—
kezését jelentette.
— Az is két példányban jön ? — rémült
meg a fiatal király. — Akkor gyerünk.
És sarkantyúba kapta lovát. Ez anakronizmusnak látszik, mert tudjuk, hogy a lónak
nincs lelke s igy föl sem támadhatna, de a
nemes paripákkal akkor még kivételt tettek.
Lovak csak a nemesi privilégiumok eltörlése
óta nem
juthatnak a
mennyországba.
Lajos
királynak
egyelőre
csak egy
példányban sikerült kijutnia a mennyország
kapuján, mert a meglepett őrök későn vették
észre. II. Lajos Il.-től azonban már szabályos
útlevelet és vizumot kértek, miáltal pár heti késést szenvedett. Amikor megérkezett Budapestre, sietett fölkeresni alteregóját, hogy a
legközelebbi terveiről tanácskozást tartson
vele. A lakásbejelentőnél a Newyork-kávéház
szinészasztaláretett alteregómaz első embert, V. f
aki útjába akadt.
— Sajnos, Felség, — válaszolta sóhajtva a
megszólított, — Felségeddel egy szomorú hírt
kell közölnöm.
— Meghalt ?
— Még nem, de . . .
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— Szóval nem megy neki jól. Elég szomorú,
hogy felséges
utódaim nem
gondoltak a
Cselepatak
lecsapolására.
— Felség,
— mondta a
kérdezett, —
a Cselepatak
még nem volna baj. De
attól tartok, hogy 11. Lajos a tapszuhatagba
fog belefulladni.

II. Lajos 11. elővette bádogkendőjét, melyre
könnyei rozsdás foltokat martak. Aztán
sóhajtva
elindult
valami
alkalmazás után
nézni,
mert nagy
kíséretével élnie
kellett. így
bukkant Szomory Dezsőre, aki alkalmazta őt
darabjában drámai hősnek.

Megindult n választási Küzdelem

»Itt a macska!«, Kosáry Bmmi és Király
Ernő fellépte után is nagy Sikere lesz
az uj műsornak.

— a Fővárosi Orfeumban

Ä nagysikerű »Itt a macska!« után március hónapra ragyogó varieté műsort állított tössze a Fővárosi Orfeum.. Hét világhirü attrakció lép tel az uj műsor keretében a legbravurosabü artisták, az artistatnüvészet minden válfajának reprezentánsai.
Egytöl«egyig sláger-számok. Izgatóan érdekes mind, mutatványaik egészen ujak,
nem nyújtják a régi, kopott orteumsaúlónt,
hanem uj stilust visznök a színpadra.
Két vendégszereplő teszi változatossá a
műsor második színpadi rérszét. Az egyik
a kis tizenkétéves tánccsoda, Sparber Oly,
'akit már többször láttunk dobogón s mindig nagy sikere volt. fi táncművésziiők
között egyike a legjobbaknak, leggrandiózusabbaknak a kis Sparher Oly1. Nem régen
(jött haza külföldi turnéjáról. Németországi
több nagy városában lépett fel, mindenütt
általános feltűnés mellett.
Ä másik vendégszereplő H. Hollós Teri.
Régi ismerőse a közönségnek Hollós Teri,
aki pár évvel ezelőtt — mielőtt férjhez
(ment — évekig volt a Fővárosi
Orfeum
tagja. Nagy öröm lesz ez a viszontlátás,
kedvesebb meglepetést nem adhatott volna
közönségének az igazgatóság. Hollós Teri
'két Zsoldos-Budai- és egyi Gács-Grosz<falt
fog énekelni a márciusi műsorban.
Természetesen ebből a műsorból sem fog
hiányozni az irodalom, »fi két jelölt« cimen
szinre kerül egy aktuális kis darab, amelyben az orfeum egész művészgárdája szerephez jut. Tele van friss, kacagtató ötletekkel, nagyszerű ének- és táncszámokkal,
»fi két jelölt« képviselővállasztási darab.
Két képviselőjelölt körüli mozog a mese.
fi zeneszámokat Márkus Alfréd irta. fi darabot Ferenczy Károly, a Fővárosi Orfeum
főrendezője állította be.
Változatos és érdekes az u j műsor. Minden száma szenzációs, az artista produkciók, a két vendég magánszáma, a darab,
mind a legjobbak. Annyira jó, hogy még az

SZÍNHÁZ I A marosvásárhelyi
nagyvendéglőben a mult hetekben egy estén I övér, joviális képű u'iember vacsorázott
az egyik asztalnál. A mellette
levő asztalnal egy nagyon csinos fiatal hölgy fogyasztotta
estebédjét. A joviális idegennek nagyon
megtetszett szomszédnője és elragadtatásának
őszinte nyíltsággal adott kifejezést e felkiáltásban :
— Jaj, de édes baba I
A vendéglő löbbi törzsasztalánál mosolyog
tak az emberek, a babának aposztrofált fiatal hölgy pedig, aki történetesen Tompa
Béla, a marosvásárhelyi társulat bonvivántjának a felesége volt, pirulva, zavarban és
haragtól könnyezve hejolt tányérja fölé,
amíg meg nem éikezett Tompa, a férj, akit
nyilván a kövér ur is jól ismert a színpadról.
Az asszonyka néhány szóval elmondta a
kinos inzultust urának, mire Tompa fölkelt,
átment a kedélyes gourmand asztalához és
a legnagyobb lelki nyugalommal lekent a
mosolygó idegen ábrázatára két hatalmasan,
csattanó pofont. Azután, mint aki dolgát jól
végezte, nyugodtan visszaült helyére. A vendéglői publikum most már izgalommal várta,
mi lesz a két pofon következménye 7 Az
idegen előbb megtapogatta arcát, azután magához intette a főpincért, s a következő percben jeges vödör állt az asztalán, a vödörben
pedig pezsgő, nem is egy, hanem két üveg
egyszerre, töltött és odaintette magához a
cigányt.
Az egyik asztalnál nem tudta magát türtőztetni egy fiatalember. Odasietett a mulatós
idegenhez :
— Uram, most pofozták fel a legnagyobb
nyilvánosság előtt és ön mulat 1
' — Ugyan kérem, — felelte ragyogó ábrázattal az idegen, — szinész I Színház I
Komédia I
Es boldogan emelte föl habzó póharát, a
cigány pedig tust húzott-
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Ki a legszebb és legelegánsabb
pesii asszony, leány és férfi?
R Színházi Elet szépségversenye, mely
alapos mozgásba hozta
választóközönségünk széles réegeit, közeledik a befejezéshez. Mint valami nagy politikai választás
finise, amelyben pont a választási záróra
előtt vonulnak fel a tartalékban tartat* választók tömegei, éppen ugy alakul a mi
olvasóink választási küzdelme is. Az első
hetekben olvasóink számához arányítva kisebb numerusban érkeztek a szavazatok,
most azonban egyre nagyobb méretekben
bontakozik ki a közönség érdeklődése, fl
szavazatok listájának élén csak azokat a
neveket közöljük akik a hat első helyet
foglalják el, holott a jelöltek száma is több
6záz, akikre kisebb mennyiségű szavazatok
érkeztek.. Így azután az első hat helyezés
eddig a két-háromezres szériák körül alaikult ki. Ezen a héten már szinte több
szavazat érkezett be, mint eddig összesen és
megáliapitottuk, nogy sok közülük lapunk
régebbi számaiból való, igy tehát itt is
tartalékoltuk a voksokat. Előreláthatólag
a még hátralévő egy hét alatt teljes gőzzel fog lefolyni a végküzdelem, hogy azután március tizennyolcadikáln kihirdethessük az eredményt és elkészíthessük a győztesek művészi kivitelű okleveleit.
Ki a legszebb asszony ?
Prónay Pálné
3843 szavazatot kapott
Hatvany Lili bárónő 3307
Kornfeld Pálné
3181
Strasszer Richárdné
2998
Goda Gézáné
2640
Köpesdy Elemérné 1901

Ki a legelegánsabb asszony ?
Barczáné Koós Éva
3103 szavazatot kapott
Kállay Tamásné
2999
Halasi Ödönné
2024
Szász Dezsőné
2003
Éles Béláné
1986
Dessewffy Emiiné grné 1952
Ki a legszebb leány ?
Cséry Sári
3917 szavazatot kapott
Beöthy Baba
3500
Andrássy Margit grófnő 2976
Horthy Paulette
2904
Madarassy Beck Tessza
bárónő
2859
Radványi Lili
2306
Ki a legelegánsabb leány ?
Madarassy Beck Tessza
3713 szavazatot kapott
bárónő
3411
Cséry Sári
2986
Beöthy Baba
2900
Éber Amália
2796
Voinits Baba
Bratelly Arany
2001
Ki a legszebb férfi ?
Friedrich István
4817 szavazatot kapott
Batthyány Gyula gróf 4004
Kónyái Elemér
3743
Kandó László
2997
Fried Pál
2442
Thaly Zsigmond
2016
Ki a legelegánsabb férfi ?
Pallavicini György őrgr. 3824 szavazatot kapót.
Andaházy-Kasnya Béla 3003
Vass Elemér
2972
Falus Elek
2966
Wittmann Elemér
1971
Köpesdy Elemér
1908
Az e heti szavazólapot a Színházi Elet
56-ik oldalán találja az olvasó.
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Vasárnap,
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„Színházi

Élet"

autogrammdélelőttje,

is

Petráss Sári,
Tisza Karola,
adnak
autogrammot.
kezdődik
a „Színházi

Palló Imre,
Sziklay József

Az autogrammdélelőtt
pontosan
féltizenkél
Élet" boltjában:
Erzsébel-körut
29.

órakoJ

Karnevál hercege az
elmegyógyintézetben
Részt vettem már a bőrösök, a medikusok,
a technikusok, a tornászok, az egyetemisták,
a tűzoltók, a gyógyszerészek, a zuglóiak és a
vasutasok bálján. Ezek után nyilvánvaló, hogy
nem haboztam akkor se, amikor szombat
estére az Angyalföldi Elmegyógyintézet kabaréval egybekötött farsangi mulatságéra hívtak meg. Itt a báli tudósítás a legújabb bálról. A terem zsúfolásig tömve betegekkel,
akik halotti csendben várják az előadás kezdetét. Megjelenik a konferanszié és komoly
arccal jelenti :
— Társulatunknak költséget és fáradtságot
nem kiméivé, sikerült megszereznie Víg
Miklóst, a Fővárosi Orfeum kiváló tagját
vendégszereplésre.
Még be sem fejezte mondókáját, amikor a
baloldali szomszédom hozzám fordult:
— Az bolond — súgja titokzatosan — azt
hiszi, hogy ő az Atyaúristen, pedig nem igaz,
mert . . . én vagyok . . ,
Vig Miklós két kupiét énekel, miközben a
jobboldali szomszédom pompásan mulat.
— Őrült jó ! Őrült jó I — kiabálja. — Meg
kell őrülni, olyan jó ! . . .
A kupié után Vig Miklós shimmyt táncol
Balázs
Lucy mozisziriésznővel, aki mint
vendég vett részt az előadáson. A következő
szám B. Sárika. Kedvesen ad elő néhány
cselédnótát. A siker óriási. A betegek tombolnak és mindén áron meg akarják ismételtetni.. Ezután következik még egy pár szám :
közben alkalma van a „hősszerelmesnek" is
művészetét csillogtatni.
Most rövid szünet következik, mialatt kivonulunk egy cigaiettát elszívni. A dohányzóban egy pierrot-ruhá„s fiatalember körül nagy
csoport gyülekezik. 0 a bolondok házi bo-

A primadonna
Happ Rezső felv.

A bonviván

P j p p .Rezső felv.

londja. Reggeltől-estig"vicceket mesél. Mi is
beállunk a csoportba.
Mi van akkor — kérdi a pierrot-ruhás —
ha a néger a hóba esik ?
A rengeteg sikertelen megfejtési kísérlet
után, ő maga adja meg a választ :
— Tél!
Az utolsó szám Pajor Oszkár, aki először
két szeriőz dalt, majd számtalan bohókás
jelenetet ad elő, kedves közvetlenséggel.
Előadás után Z. Kun Andor egy Zerkovitz
nótát játszott le zongorán, majd megkezdődött
a tánc. A hatalmas étterem zsúfolásig megtelt a legszenzációsabb jelmezekkel. Az egyik
sarokban éktelen zsivaj támad. Megtudjuk,
hogy egv pattogatott kukoricából készült ruháju hölgy tiltakozott az ellen, hogy a ruháját megegyék. Egy álarcos hölgy táncra kér
föl. Bámulatos frisseséggel ropta a csárdást,
közben azonban egy kis cédulát nyomott a
kezembe.
„kedves Jó Isttenem! Láttad Te hogy mi
let A te Fellességedbön
Nekedd is s vizke
egész napp a Foggad ? Jöj el ér .. .
A többi rész leszakítva, pedig érdekes lett
volna ezt a furcsa levelet végig olvasni, Helyére vezetem őnagyságát és elbucsuzunk
Naményi
doktortól. — aki alig akar bennünket elengedni. Csendben ballagtunk kifelé.
Már épen ki akarunk lépni az udvarra, amikor suttogó, fojtott hangot hallunk a hátunk
mögött.
— Kegyelmes ur ! Kegyelmes ur !
Meglepelve fordultunk hátra. Egy alacsony,
nagyszakállú emberke áll előttünk :
— Kérem, kegyelmes uram — rebegi izgatottan — mentsen ki őfelségénél, hogy holnap
nem tudok megjelenni az audiencián.
Megígértük, hogy ki fogjuk menteni.
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INTIM PISTA, hogy mit csinál Szép
Ernő Budapesten
?
— Elhozta az uj darabját
és beadta a Vígszínházhoz.
Három
felvonásos
és a címe:
„A
vőlegény".
— Jaj, meséljen róla valamit I
— Kis polgári családban
játszik,
ahol a legidősebb
lányt
szeretnék
férjhez adni. A vőlegény
fogtechnikus,
akinek sokkal inkább van
szüksége
néhány ezer koronára, mint
feleségre.
Nem is a vőlegényt előli
szivében
fakad a szerelem,
hanem
a leány
szeret
a fiúba, aki ebben a megható, önzetlen
odaadásban
megtalálja az igazi szerelmi
boldogságot
és végül
feleségül
veszi
a
lányt.
A végtelenül finom, hangulatos
részletekkel teli darabban
Varsányi
Irén
játssza
a leány
szerepét,
Csortos
Gyula pedig a fogtechnikus
alakját
viszi a
színpadra.
— Milyenek voltak a
Szenes-jubileumok a Belvárosi
Színházban
?
— A boldog
szerző
„A
gazdag
lány" és „A buta ember"
minden
egyes szereplőjének
csak egy
névjegyet adott emlékül, de ez a névjegy ezüstből készült és
mindegyikre
néhány kedves,
tréfás emléksort
irt.
Minthogy
azonban
a két
Szenesdarabnak nagyon sok szereplője
van.
Simony i Mária kijelentette> hogy azzal
a fáradsággal,
amivel
Szenes
az
emléksorokat
irta, már egy uj darabot is írhatott
volna.
„A
gazdag
lány" századik
előadásán
egyébként
sikerült végre megállapítani,
hogy ki
az a kedves,
rokonszenves
fiatalember,
aki a földszint
első
sorából
már legalább húszszor
végignézte
a
pompás
vígjátékot.
Tasnády
Gy.
Aladár a neve ennek a kedves
úri-

embernek,
aki a jubileum
alkalmából elhalmozta
„A gazdag
lány"
minden
egyes
szereplőjét
stílusos,
figyelmes
ajándékkal.
Forrai
Rózsinak két darab angol szappant
küldött, Hahnel Arankának
egy
ezüstkanalat, Bérczy Gézának egy
angol
pipát. Hasonlóan
találó, ötletes ajándékokat kaptak a többiek is.
— Meséljen még
valamitI
— Palló Imre, az Operaház
kitűnő baritonistája
a mult héten megugratta egyik barálját.
A
szenvedő
fél nem sietett a kölcsön
visszaadásával, hanem kijelentette, hogy majd
március 7-én kamatostól
megfizet
a
tréfáért.
Palló most nagy
izgalommal várja, hogy mi lesz 7-én,
mert
történetesen
ezen a napon van nagy
érdeklődéssel
várt hangversenye
is
a Vigadóban.
A Városi Színház
március végén műsorába
illeszti
Suppé
bájos, szinte már klasszikusnak
mondható operettjét,
a „Boccaccio"-t,
a
melyet évekkel ezelőtt az
Operaházban játszottak.
A címszerepben
—
ez lesz az előadás
szenzációja
—
Lábass Juci fog föllépni, a
Kádárné
pedig Nagy Izabella,
az
Operaház
legfiatalabb
tehetsége
lesz.
Érdekes
debute lesz a Városi Színházban
március 13-án is, amikor Karácsonyi
Ili
mutatkozik
be mint Carmen. A színház barátai körében bizonyára
örömmel fogadják
azt a hirt is, hoyy
Kőváry
Gyulát, a népszerű,
kedves
Cincit kis lánnyal ajándékozta
meg
a felesége. Petráss Sáriért
megérkezett Londonból
az impresszáriója.
A
primadonna
ugyanis
nem is válaszolt Londonból
érkező leveleire,
Az
impresszárió
tehát eljött Pestre megkérdezni : miért nem válcszol ?
— Most még valami pletykát
kérünk.
— Mult vasárnap
történt a Vígszínházban.
Bakonyi
darabját
játszották, „A sárga keztyü"-t és a második
felvonásnál
tartottak,
mikor
a színpadról
egyszerre
észrevették,
hogy valami
történik az egyik földszinti páholyban.
A jobboldali
proscenium páholyban elől két hölgy ült,
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— Hová siet ?
a sötét háttérben
pedig
egy
fiatal
lány és egy fiatalember állt. A néző— Megyek
Tolnay
Ákoshoz,
a
térről jóformán
nem ?s voltak
lát- Fészek kiiünő igazgatójáhox,
hogy
hatók,
de a színpadon
szereplők jegyet kériek tőle egy szép
asszony
észrevették,
hogy a fiatalok mit sem részére, aki okvetlenül el akar menni
törődve az előadással,
a
legszorgal- a Fészek szombati
estjére.
masabb
és legközvetlenebb
módon
— Ki az 7
— csókolódznak.
Hegedűs
Gyula
— Azt nem mondhatom
meg, csak
szerepe
ellenére
elmosolyodott,
azTolnaynak,
aki majd beírja a nevét
után elmosolyodott
GombaszögiFrida egy könyvbe.
De rajtunk kivül senki
is, majd a többiek.
Olyan
kedves, se tudhatja szombaton
éjfélig a hölgy
tavaszi látvány volt a fiatal
csókolózó nevét, mert addig
álarcban
marad
pár a páholy sötét hátterében,
hogy és megígértem,
hogy nem árulom el.
a színpadon
lévők nem tudták róluk így tehát majd csak utólag
számollevenni szemüket.
Ekkor
következett hatok be erről.
az a jelenet,
amikor Gombaszögi&
nek énekelnie
kell.
Odament a zongorához, amely
közvetlenül a szóbanforgó
proscenium
páholy mellett van,
ahol
épen
egy
rendkívül
hosszú
csóknál
tartottak.
Ez a jelenet
olyan
hatással
volt
a
művésznőre,
hogy
alig
tudott
énekelni. A
nézőtérről semmit
sem
láttak, de az egész
közönség
észrevette, hogy
valami
történt, valami nincsen rendjén,
idegesen
fészkelődött
mindenki,
a színészek furcsán
mosolyogtak.
. . Csak
a csókolózó
fiatal
pár nem vett észre
semmit,
sem
azt,
hogy
mi
történik
a színpadon,
sem
azt, hogy
minden
színész
őket
nézi.
Csókolóztak,
turbékoltak,
mint két
galamb a dúcban.
THURZÓ ELVIRA és MAKAY MARGIT
Hogy
kik
voltak,
senki
sem
tudja.
Vígszínház : „Csodagyermek"
Angelo fotográfia
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J. Achron
Ez a neve annak a ieketehaju, marIkáns arcú fiatalembernek, akit ftadó Richárd
szerkesztő vasárnap este felvitt a Fészekiklubba. Elmondta Radó, hogy J. Achron egy
ajánlólevéllel kerüli hozzá, orosz zongoraművész, a szentpétervári zenekonzervatórium tanára, még nincs harminc esztendős,
pár hónappal ezelőtt szökött meg a bolseviki
Oroszországból feleségével és húgával, hogy
Kiözáp-Európában teremtsen exisztenciát magának. Oroszországban egy vagonban lakott,
rengeteget nélkülözött. Mesterei Leseticky
lés Dubasov. Rubinstein világhírű tanítványa. Tolnay A'kos sziviesen fogadta a vendéget, aki kérésére zongorához ült, hogy
megmutassa mit tud. Hát amit ez a nagyhajú orosz tud, az a teljes művészet, a legszebb és legcsodálatosabb; játékával valósággal extázisba hozta a Fészek tagjait.
Színészek, piktorok, szobrászok, irók a legnagyobb elragadtatással ünnepelték J. Achront. És sok tapsot kapottÂchronné és a
fouga is, akik kulturált táncosnők, mindkettő csupa báj és g r aciózitás.

J. Achron különben mielőtt Pestre jött,
Erdélyben adott több hangversenyt, a hölgyek pedig az aradi színházban léptek fel.
Most Bécsen á t Berlinbe készülnek, hogy
ott mutassák be művészetüket.
J. Ächron-t különben 6-ikán a nagyközönség is megismerheti. Ekkor lesz —
esti fél 9 órai kezdettel — hangversenye a
Vigadóban.

Sceno el üríka epizodo
de »En maskobalo«

J. Achron

Ez a furcsa mondat a kép alatt annyit
jelent, hogy az Esperanto Rondcio Ami\fíero Vasárnapon müvészestélyt rendezett.
Nagyszámú közönség jelent meg a kabarén, mindenkinek gomblyukában az ötágú
zöld csillag. Elmentünk megnézni az esperantó-kabarét, amiből természetesen egyetlen szót sem értettünk. Mégis érdekes volt.
Eredeti darabot is játszottak. »En masikoba'.o« cimü kis lirai játékot. Mikor a
függöny lehullt, a publikum
hangosan
kiabált:
— Äutoro! Äutoro !
Ezt rögtön megértettük. Ännyit jelent:
szerző! Az »En maskobato« szerzője Julio
Baghy. Ä darabban Sárossy Mihályi, illetve
Michaelo Sárossy játszotta a főszerepet,
'partnere egy, lelkes tiatal leány,-Margareta
loman
volt. Esperanto-dalokat
énekelt
Két hely ine Vakots Margit. Elinjo Zimmermann, johano 1 oman, Samuelo
Brody
Kovács Tuci'ka és Gcrö Erzsi működtek még
(közre esperantóul.
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• Március 17. Mir (Hirsch) Sári zongoraestélye a Zeneakadémia nagytermében este
8 órákor.
Március 26. K. Il a m a vi Anna szavalóestje Pusztai Sándor operaénekes közreműködésévé! a Zeneakadémia kamaratermében
este fél 9 Órakor.
Jegye'í a »Konzert« jegyirodájában (IV.,
Váczi-utca 10., Te'.eton: 10—88.), Bárdtól (Kossuth Lajos-utca 4.) és a Színházi
Életnél (VIL Erzsébet-kl'jrut 29.) kaphatók.

SALGÓ PIROSKA
zongoraművésznő koncertje március 9-én lesz
a Zeneművészeti Főiskolában

Ferenczy Anny
támcesléje

UJSAGIRO-ESTET renáezr.e'í a Zeneakadémián a fővárosi napilapok ismert
munkatársai. Az intim jellegű előadás csupa
ötlet és szórakoztató érdekesség lesz. Karintny szatírája és szerkesztői üzenetei lesznek az előadás fénypontjai. Kivüle L.ovászy
Károly, Tábori Kornél, Fodor László, Lestyán Sándor, Zsolt Béla, Pünkösdi Andor,
iüiószegfíy Miklós, jRab Gusztáv és Román
Kálmán lépnek fel. Péchy Blanka és Gaál
Franciska neve szintén szerepel a közreműködők névsorában. A ritka érdekességü
test jegyei a Szinttáti Elet boltjában kaphatók.
KANN MALVIN énektanárnő, az Operaház volt tagja, növendékeket még erre az
iskolaévre felvesz. Jelentkezni lehet, VI.
Felsőerdősor 19/b.

A táncművészet szempontjából igen érdekesnek Ígérkező, művészi programmal öszIszeállitott estély ,lesz március 9-én a Vigadóban. Az estély főszereplője Ferenczy Ännie
táncmüvésznő, aki éveken át tanult hires
wecsi mesterektől. A programmot Costa
Victor a Budapesten is sok sikert aratott
filmművész fellépése, továbbá János Emil
közreműködése gazdagítja. Utóbbi a berlini Kammerspielene'K volt hosszú ideig
dramaturgja, most egy nagyszerű pantomimmal lép a Közönség elé, melynek szövegét Murakpzi Dénes költötte. Forró Pál
érdekes és nivós felolvasást fog tartani a
táncról,.

A »Konzerl« rendezései:
Március 5. Surányi Margit és Somló
István szavalóestje, Várady Olg'a1 és d r .
Bar fos Pálné operaénekesnő közreműködésével a Zeneakadémia kamaratermében este
fél 9 órakor.
Március 11. Eisenburger Emmi klasszikus
eslé.ye a Zeneakadémia kamaratermében
este fél 9 órakor.
Március 12. Förstner Magda és F. László
György táncos pantomim-estélijie. Érdekes
és különleges műsorává, a szezon legszenzációsabb táncestélye lesz. Vigadóban fél
6 órakor.
Március 12. Káldor Boriska klasszikus
táncestélye a Vigadóban este fél 9 órakor.

HÍR (H1RSH) SÁRI
Szendy tehetséges tanítványa, aki már az
Akadémián is többizben nyerte a Liszt Ferenc
dijat és az amerikai követség tiszteletére rendezett koncerten s más ntmgveisenyeken már
művészi múltra tett szert, március 17-én este
8 órakor tartja estélyét a „Konzert" rendezésében.
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Fodor
hangversenyiroda hírei :
Március 2. Helge Lindberg elhalasztott
(dalestje este fel 6 órakor.
Március' 7. Eisenberger Severin világhírű
lengyel zongoraművész Budapesten először.
Március 13. Ney Gizella hegedümüvísznc
hangversenye.
Március 28. Pető Lmréné dalestje.
Fodor hangversenyiroda, Váczi-utca 1.
(könyvkereskedés) Telefon: 88—61.
RÉTH MARIANNE, PALMÄY ILKA tehetséges magánnövendéke fellépett a Várszínházban, a »Nebántsvirág« főszerepében
és nagyi sikert aratott. Legközelebb i s mét a Várszínházban fog játszani egy nagy
primadonnaszerepet. jRétn Marianne mindössze három hónapja tanul.
MOST JELENT MEG
és Hubert Mihályi kedves
»»Tudom«. A dal bársonyos,
vegéhez gyönyörűen simul a

Qer'e Godfred
szeriőz dala, a
hangulatos szömelodikus zene.

AZ ERÉNYI-ROSSI ROSINA-féíe olaszrendszerű magánén ekísko!a évközben is vesz
fel uj növendékeket. Erzsébet-körut 10—12.
Telefon: Józref 1C6—95.

Dr. BARTOSNÉ BAJA ILON KA
énekesnőnek, aki a Zeneakadémiát végezte
és vidéken már szép sikerrel müködö t, március 5-én este fél 9 órakor lesz önálló hangversenye a Zeneakadémiában. A hangversenyt a Konzert rendezi.

DONÁTH ILONA
a székesfehérvári társulat primadonnája, kinek legutóbb „A hollandi menyecske" címszerepében volt megérdemelt, nagy sjkere

PelráLSS a
k o r z ó n
(Levél a Színházi Élethez)
„Egy rokkant tiszt neje" aláírással a ke
vetkező levelet kaptuk :
Igen tisztelt Szerkesztő ur ! Nagyon kérem,
ha méltóztatna k. lapjában néhány sorban a
nagyközönség tudomására hozni a-következőket : Szerdán délelőtt, illetve délben egy
drága, bájos művésznőnk ment végig a nagy
hidegben a pesti dunai korzón kis kutyájával, de nagyon kellett ügyelnie, mert a ki
haszontalan — majdnem hűtlenséggel lehet
vádolni — mindig messze szaladt gazdájától.
Mindennek dacára művésznőnknek figyelmét
mégis a kioszk előtt álló rongyokba burkolt
szegény asszony könyörgése magára vonta.
Megállt a nagy hidegben és a szegény
asszonynak egy bizonyos összeget nyújtott át
és mikor látván, hogy mennyire boldog e
szegény teremtés, újból még egy nagvobb
összeget nyújtott feléje, ki mohón kapván utána
és boldogan csókolgatván a jó szivü művésznő ruháját. En, ki közeli szemlélője voltam e bájos jelenetnek, könnyes szemmel
néztem a művésznő után. Ezek után pedig
elárulom a nevét : Petráss Sári volt ! Hálás
JsöszönetjeJ ;
Egy rokkant ((§?( neje.
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Eddy és Teddy
Szombaton mutatja be a Tivoli a szkeccsek szkeccsét, Budapest legújabb szenzációját. Az
ötletes és egészen újszerű módon fölépített kalandor-burleszk a Projektograf kiadásában és
Márkus László rendezésében kerül előadásra. Óriási várakozásokat fűznek hozzá és pedig a
legszélesebb rétegekben. Ez azonban mindjárt természetesnek tűnik, ha eláruljuk azokat a
kitűnő neveket,
amelyeket egy
csokorba fűz a
Projektograf uj
mesterműve.
Egyik legnépszerűbb kabarészerzőnk irta a
szkeccs
szövegét : Mihály István. Úgyszintén
az ő pattogó ritmusu
verseire
csináltak
utcaverdeső slágermuzsikát Losonczy Dezső, az
Apolló Szinpad
Sziklai Jenő
Viola Margit
háziszerzője és
Sz'atinay Sándor. Hat pompás számból áll a zene, amelyben a főszerepet természetesen
a divatos táncmuzsika képviseli. Még egy meglepetése lesz az előadásnak zenei tekintetben,
még pedig olyan, amire moziban eddig még nem volt példa. Teljes jazz-band fogja táncra
illegetni a publikum lábait. És hogy erre a nagyszerű kíséretre micsoda táncokat fognak
lejteni, azt biztosítja Sziklai Jenő, Viola Margit, Solymossy Sándor és Balogh Juci neve.
Az említettek a színpadi részeket játszák végig, míg a mozirésznek van egy külön szereplője
is, Gáspár Zsiga. Ez alatt a név alatt egy pesti milliomos rejtőzködik, aki nemrégen még
áruháztulajdonos volt és most felcsapott moziszinésznek. A lepedőn oly meglepően jó, hogy
ugy is nagy karriert jósolnak neki, mint színésznek. Az Eddy és Teddy vérbeli kalandorfilm.

Solymossy Sándor, Gáspár Zsiga, Balogh Juci
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Mintha a Színházi Elet valamennyi oli
vasója távirdásznak csapott volna fel, olyan
tömegben érkeznek a sürgönystilusban közölt darab-tartalmak. Ä pályázók előszeretettel küldik be a János vitézt. Erre vonat-.
Ikozólag ki kell jelentenünk, hogy ame-t
lyik tartalom már egyszer megjelent, azt
mástól
nem közöljük le, kivéve ha
roppant szellemes és meglepő a küldemény. Némelyik lelkes távirdász versben
bőven kimerítve küldi be a témát. Kérdjük
az illetőket: hadimili-nek vagy Rothchildnak érzik-e magukat? Ki győzné azt a
Iiosszu verset szavanként 115 koronájával
megfizetni? Követendő példa gyanánt tüzeük ki a ma megjelenő táviratok közül a
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legelsőt, amely az eddigiek közül a legszellemesebb és legfrappánsabbul rövid. A
küldőjének kitűnő érzéke van a spórolás
íés az »amerikai« idegek iránt.

Botcsinálta doktor
Feladó: Nagy Endre
Debrecen, 7 szó
Bottal doktoritott favágó feleséggé gyógyít álnéma
leányt.

Hallgasson meg Adrienne
Feladó: Machát Jenny
12 szó
Ismeretlen üldözi Ädriennet szerelmével. Asszony ellenáll, férje megcsalja. Asziszony meghallgatja az ismeretlent.

Bíboros
Feladó: Novotny Panczi
(Gyöngyöslellék) 42 szó
Giovanni Medici polgárleányt szeretett.
Ellenezték, pap lett. Öccse annak leányát
szereti, vetélytárs lány apját megöli, vőle-i
gényt gyanúsítják, elfogják. Biborosnak
gyilkos meggyón, gyónástitok, biboros szenved, biblia cselre tanitja. Álőrült bíborosnak rejtett tanuk előtt gyilkos nyilatkozik, öccse kiszabadul. Biboros boldoggá
teszi feledhetetlen szerelme lányával.

Vasgyáros
Feladó : B , Margit
(Gyöngyöslellék) 23 szó
Vasgyáros elveszi herceg elhagyott menyiasszonyát. Hercegnő gyűlöli, megalázza,
még mindig herceget szereti, mindketten
szenvecrneK. Vasgyáros karaktere később
meghódítja, vásgyárosné hűtlent feledi, övé
'lesz.

akinek „Asszonyok" cimü héromfelvonásos vígjátékát kedden mutatták be az újpesti Blaha
Lujza Színházban. Az asszonyoknak mindig
sikerük van : ez történt Újpesten is, ahol a közönség jól mulatott Róna Rindql vidám és ötletes vígjátékán. Az előadás kifogástalan volt, a
publikum sokszor tapsolta a függöny elé a szerzőt és a szereplőket.

A bálvány
Feladó: Somló Károly
39 szó
Idegen Kínában fogságban. Tajánába szerelmes. Taotáj féltékeny, asszonyt száműzni
akarja. Idegen tanácsot ad, Taotáj fogságba
küldi meghalni. Tajána viszontszereti, megértik egymást. Taotáj megcsalva, idegen
fogolytáborban, Tajána holtnak véli, gyer-

mikében vigasztalódik. Idegen fogságból
visszatér, Taotájt szélüti, meghal. Szerelmesek boldogok.

Csikós
Feladó: Klein László
17 szó
Rózsi Andrist szereli. Asítolf csábitja Rózsit. Asziolf
Brökségíre vágyik, viegöli. Qvilkospágot Andrisra fogják.
Andris kitisztázódik. Bence megbűnhődik.

Trilby
Feladó: Lőwy L o l a ,

4 6 szó

Trilby és Billy szeretik egymást. Billy
szülei megakadályozzák a köfeelgő eskiiVöt.
Svengáli hires zenész. Trilbyt hipnotizálja.
Svengáli szuggesztiója a'att Trilby világhírű énekesnő lesz. Egy éstélyen Trilby
magához tér. Svengáli ennek láttára szörnyethal. Trilby nagybeteg. Billy vigasztalja. Trilby lázálmában felkel, megpii-.
lantja Svengáli rettenetes1 képét s holtan
terül el.
Ezt a lenti kimerítő
Trilby-tartalmat
felhasználjuk arra, hogy néhány megjegyzést tegyünk a táviratokra vonatkozólag).
Ez a Trüby-magyarázat nem távirat. A
ikivánt rövidség nemcsak annyit jelent, hogy
'az a betűket kihagyjuk. A kábeitáviratokon
iaz írásjel is szónak számit, mert azt is
épp ugy le kell kopoghatni, azonkívül a .táviratnak a puszta mesében éreztetnie kell
a darab tendenciáját, mert szimpla témára
az ügynökség nem igen fogadja el. Azonkívül a homályosságot épp ugy kerülni
ike!l, mint a fölösleges szavakat. Csakis
így megszerkesztett, összevont tartalom számithat nyerésre.

»Igen tisztelt Szerkesztőség! Ne nagyon csodálkozzanak, hogy az itt következő darabra nem tudnak ráismerni. Nem
is !ehet, mert ez a darab még sehol sem
került szinre. Megjárta már a direktori
szobákat, de eddig még sehol sem fogadták el. Azért küldöm be a pályázatra,
hátha így, rövidebb formában megtetszik
valamelyik szinház igazgatójának és előladatja. íme a darab:
Férj megtudja felesége hűtlenségét, lelövi, elveszi év múlva felesége húgát, ez
is megcsalja, családban van a hiba. Kivándorol, néger nőt vesz el, az is. Mindenki megcsalja. Megállapítja, ő benne a
hiba. Elveszi első felesége második húgát.
H. Elemér
(Budapest).
Mondanunk setn kell, hogyi ez a távirat
r.em vehet részt a pályázaton.

Sárga keztyü
Feladó: Quttmann Manci
(Mór) 40 szó
Férj párbajban lelövi felesége udvarlóját. Kisül, hogy tévedett. Elviszi feleségét
Svájcba. Asszony időközben halottba (szerelmes lesz. Férj nem élőre, hanem holtra
féltékeny. Asszony unatkozik, hivja élő
szeretőjét. Megjelenik, férj közbelép, megbocsájt, sze ető megtörve távozik. Férj feleségével boldogan Amerikába megy.

A vén bakancsos és fia
a huszár
Feladó : Kókai Béla
(Aldebrő) 18 szó
Laci és Ilon szerelmesek. Laci katonának megy Frici
helyeit, hogy Ilont megkapja. Félkarját elveszti. Ravaszsággal eléri célját.

Utolsónak még közlünk egy táviratot,
melynék külön érdekessége van. A táviratot,
a következő levél kíséretében kaptuk:

MAKAY MARGIT
Vígszínház: „ C s o d a g y e r e k "

Angelo fotogr.

V.

!

Párisi ievél
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kötött nyakkendőknek, minden elegáns férfi
csakis kockás selyemnyakkendőt visel, de
Irta : BÁNHIDY ILONA
abban is sok a piros.
Páris, február 20. Hotel Terminus.
De térjünk komoly témára, a művészetre.
Kedves Színházi Élet!
Henry Bataille darabja, a „Possession", nem
Neked megteszem, hogy éjjel két órakor egy
igen örvend nçgy tetszésnek, ellenben nyolc
gyönyörű bál után a „Palais d'Orsay"-ból
nappal előre nem lehet jegyet kapni a Bouffo
jövet mámoros fejjel, kábultan a sok szintöl,
Parisienbe egy bolondos operetthez. Cime
zenétől, táncos mámortól, leülök s irok, Dédé. Ugy látszik, ez a szinház hallatlanul
Párisból, Párisról.
szerencsés a négybetűs cimü operettekkel. A
Bár minden chic parisienne délen van,
Fi-fit is három évig játszották. A Dédének
leginkább Algírban, az élet mégis pezseg, forr
még nagyobb jövöt jósolnak.
és hullámzik az idegenek légiójától. Az idePár nappal ezelőtt mutatták be a Gaumont
valók panaszkodnak, hogy hiába szálltak le
Palace-ban a Fox filmgyár egy igazén
egy kissé az árak, napról-napra kevesebb a
gyönyörű, csodaszép filmjét : La glorieuse
vevő.
reine du Saba cimen. Krisztus előtti történet,
A Rue de la'Paix-en, ahol'annyi az ékszer,
pompás korhű jelmezekkel több, mint 6000
hogy az egész utai ki lehetne rakni a drága- szereplővel. Isteni felvétel a salamoni Ítélet.
kövekkel, az ékszerészek nagyon panaszkodMikor a bölcs király parancséra egy katona
hogy mindenki csak kíváncsiságból kérdezi az
ketté akarja szelni a kisdedet, akiről nem
árakat, forgalom semmi sincs. Ellenben sok
tudják eldönteni, hogy melyik anyáé, minden
apróság olcsóbb, mint nálunk. Narancsból
nő felsikoltott a nézőtéren. Betty Blythe
2—3 sou-ért már nagyon szépet kapni. Mimó- játssza Sába királynőjét. Gyönyörű nő. Fanzát 50 centimesért. Részeg az illatától egész
tasztiks toalettekben jelenik meg, teste felső
Páris, minden két lépésnyire árulják.
része majdnem teljesen födetlen. Nem hiszem,
hogy valamelyik pesti kis színházban ilyen
Az idő kellemesen enyhe, a hölgyek kis
óriási hatással lenne rám ez a film. Ezt csak
kosztümben az urak kabát nélkül járnak. A
az tudja megérteni, aki ismeri a Gaumont
tavaszi divatszin a piros, amit mi nem szePalacet. Legnagyobb kinema a világon,
retünk. Piros ruhák minden árnyalatban
nagyobb a befogadó térsége, mint a római
vannak, sötétkék vagy fekete ruhához is nagy
Colosseumé. Több, mint 25000 ember fér el
piros kalapot szokás viselni. Egyetlen kirabenne, 100 tagu zenekar játszik s a monukatban sincs más szin, csak tulipiros. Ha
mentális tömeg jeleneteknél a vászon mögött
egy bika idekerülne, bizonyára nem maradna
100—150 tagu kórus énekel. Olyan megható
ép egyetlen kirakat sem. Hordják a rövidke
érzésem volt, mint amikor Milanóban a nyikosztümöket hosszú sállal, az övet egészen a
csipőre kötve. A tortőz ruhákon is minden- tott arénában 300 szereplőtől láttam Aidát,
féle maskara pirosból. Gyöngy, girland, 2000 más nézővel együtt.
szalma vagy virág, de piros, piros, piros,
Egyelőre ennyit. Nem tudok tovább irni,
háromszor is piros. Szeretném megmondan'
reszket a kezem s a lábam még mindig tánnekik, hogy nem jó ezzel a szinnel játszani,
col, de nem a hidegtől, mert meleg van a
de mit lehet tenni a divat ellen . . . ? Azt
szobámban.
hiszem, 130 évvel ezelőtt viszont ők undorodKövetkező levelem Monte-Carlóból küldöm.
tak ettől a színtől és szivesebben v'selték a
Talán érdekeint fogja a Színházi Élet olfehéret vagy a halványlilát. Vége a s?ép
yasóit,

IK S Z Í N H Á Z I ÉLET

Hary Pickford és Olaf Fönss
a Royal Apollóban
A jövő hét film-eseményeinek középpontjában — tót gyönyörű filmmel — a Royal
Apollo grandiózus műsora áll. Az egyik,
Leoncavallo örökbecsű operája: a Ba/azzó
melynek főszerepét ülaf Főnss, a kiváló
<dán színész játssza. A filmen megelevenedve látjuk az operának azon részleteit
is, ajmelyék a szinpadon rejtve maradtak
előttünk. Bár a külföldi filmeknél már
megszoktuk, hogy a rendezés és a kiállítás
-abszolút tökéletes; első pillanatban mégis
bámulattal és csodálattal adózunk a film
különleges szépségeinek. Különiös érdekességet kölcsönöz még az előadásnak, hogy
a négy felvonáson keresztül — a pompás
te tétdalokon kivül — a Royal Apollo kiváló zenékara, az egész operát lejátsszia.
A Him meséje — amely csak lényegtele.
külsőségekben tér el az eredeti szöve^tö
A rendezés és káilljtás olyannyira
uj
szerüek és érdekesek, hogy valósággal a
szenzáció erejével fognák hatnij
A másik sláger a »Fánika« cimü hatfel-

vonásos vígjáték, melynek töszerepét Mary
PicJtford játssza. Fáni-ról — egy hétgyermekes családanya neveletlen gyermekéről
— szól a film, a'kit Miranda és Elvira aggszüzek magukhoz fogadnak, hogyi hiányos
nevelését helyes mederbe tereljék. Fáni
eleinte csak nagyon nehezen szokja meg
az uj, előkelő környezetet, minduntalan
ujabb és ujabb hibákat követ el, amellye.l
sikerül végérvényesen magára haragítani
nagynénjeit. Az iskolában azonban példás
előmenetelt tanusit és kivájló muzsikáiig
érzéke s csodálatos költői ^rátermettsége
nem egyszer töltik el bámu,lattal nevelőit.
'Megtudja, — bár nem érti — hogy a falu
egyik családja törvénytelen házaséletet foiyilat, mert szegénységük folytán nem tudnak
megesküdni. Gyűjtést indít, maga jár el
házról-házra, miközben Ádám Lidd, egy
iiata! földbirtokos beleszeret. Fáni — akit
nagynénjei zsarnoksága végkép elkeserít —
megszökik hazulról — de szerencsétlenül
jár és betegsége alatt Ádám Lidd odaadóan ápolja. Fánni felépülése után felesége lesz; anyjának pedig a verseiért kapott pénzen tarmot vásárol. Ez a film
tartalma.

Olaf Fönss és Gudrun Brunn (Bajazz.
Royal Apolló

Tuchten-film

1
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A Hindu síremlék
Élénk emlékezetében él még a mozilátogató közönségnek az elmúlt szezon nagy filmszenzáció a, a „Cezarina".
Joe May, a legnagyszerűbb
filmrendező felejthetetlen
müve, ez a nyolcrészes
filmkolosszus. Most egy
ujabb nagy slágerrel lép a
közönség elé Joe May, a
kétrészes „Hindu síremlék" cimü misztikus filmmel.
Indiában, a legbujább és
legfantasztikusabb vidékeJoe May
ken játszódik le a „Hindu
síremlék".
Cselekménye
végtelen ragyogó szép virágos mezőkön, félelmetes hegytetőkön, lüktető forgalmú piszkos
városrészek tumultusán vezet keresztül a kép.
Itt fanatikus fakír dermedtsége rémit, amott
kigyóbüvölők hókusz-pókuszai ejtenek csodálkozásba. Színes és eleven az egész. Benne
van a filmben a csodálatos ..Kelet minden
jellegzetes figurája és helye. Öreg indus papok, gazdag nábobok, rongyos
és piszkos koldusok és templomok, paloták, kunyhók.
A „Hindu síremlék" Tea v.
Harbon „Titok" cimü fantasztikus regénye nyomán készült és
két részből áll. Az egyik : „A
túlvilág vándora", a másik : „Az
esnapuri királytigris". Összesen
tizenhat felvonásban. Külön szenzációja a filmnek a szereposztása, mert a
„Hindu
síremlék" főszereplői
a filmművészet
legkiválóbb reprezentánsai : Mia
May, Olaf Fönss,
Conrad
Heidt,

alkotásának, a „Cezariná"-nak, mely meghódította a világot.
A legnagyobb bizonyítéka annak, hogy ez a
film valóban nagyszerű, hogy egyszerre három
nagy mozgószinházunk mutatja be, a Renaissance, az Omnia és a Helikon. Az első részt,
„A túlvilág vándorát"
március
4-től
kezdve
játssza ez a három mozi, a
második
rész.
„Az esnapuri királytigris" pedig

Erna Moréna

március
11-től
kerül szinre e
mozikban.
Izgalmasságban, érdekességben talán még
B. Goetzke

a „Cezariná"-t is

felülmúlja
a
„Hindu síremlék". A rendezői
zsenialitás minden jelenetében
kitűnik. A felvételek változatossága, a filmtechnika legbravurosabb ötleteinek felhasználása
szinte páratlanná teszi ezt a filmet. India izzó levegője, a Kelet
minden romantikája, szenvedélye
halálos lihegéserajta van aképen.
Putty Lya
Szédületes perspektívák nyílnak
meg e l ő t t ü n k . A filmgyártás olyan lehetőségei,
amiről s o h a nem álmodtunk. Ez a film teljesen kiforrott, tökéletes.
Bármilyen szempontból nézzük is ezt a
filmkolosszust, mindenképpen nagyszerűnek
és művészinek találjuk. A meséje érdekes és
újszerű. A legtisztább irodalom, Rendezés szemConrad Weidt
pontjából Joe May neve
garancia,
hogy nem
Erna
Moréna, közönséges munkáról van
BemhardtGöfzfee szó. Ami pedig a szerepés Lia Putty. lőket illeti, mind olyan
jóhangzásu nevek, ameNem kell és nem
lyek a legrosszabb filmlehet
semmit
hozzáfűzni eh- ből is nagyszerűt' tudnak
csinálni. Erősen hisszük,
hez a szereposzaz
Mia May
táshoz, ez a le- hogy a Renaissance,
Olaf Fönss
gnagyszerűbb, a
Omnia és a Helikon mozmit valaha filmen láttunk. Minden művészi
gók pénztárai valóságos ostromnak lesznek
kelléke megvan a „Hindu siremlék"-nek, hogy
kitéve az alatt, amig a „Hindu síremléket"
méltó párja legyen Joe May másik nagy film- játsszék.
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A íilos város és a Fehér pokol
(Norma Talmadge
Ez a műsor
a diadalmas
Amerikáé.
Soha egyetlen pesti mozi
se tömöritett
egy előadás
keretébe két
ilyen magas színvonalon álló frappáns
és emlékezetes művészi teljesítményű remekművet. Ezekből a darabokból más
levegő
árad
felénk, egy szabadabb,
nagyobb győzelmes világ küldi üdvözletét,
ahol nincsen akadály, nincsen lehetetlen, ahol
pénz, tehetség, vállalkozó kedv összefogtak a
legnagyobbszabásu művészi problémák megoldására.
A Tilos város abba a miliőbe visz bennünket, mellyel nem birunk betelni. Kelet, a
titokzatos Kelet vonja pillanatra félre fátyolát,
hogy beláthassunk az évezredes tradíciók,
maradiság, vak szenvedély, szolgai odaadás
és csökönyös gyűlölet hazájába. A nagy fal
mögött, a hétszáz millió lelket számláló,
hagyománnyal és hűbérúri zsarnoksággal, évezredes nyomasztó regéivel átitatott Mennyei
^Birodalomban Wong-Li mandarin kegyvesztett
lett császáránál.
Egyetlen leányát szereti az ott időző amerikai
nagykövet. A leány viszont szeret, szerelmüket
azonban nem merik az apának bevallani,
félve haragjától. Wong-Li barátja tanácsára a
császárvárosba költözik, hogy ismét a császár
kegyeibe j usson, felajánlja kegyencnőül egyetlen
leányát. A leány megjelenik diszben és pompában a császár előtt, de magával hozza
gyermekét. Az uralkodót meghatja a női hűség
és szabadon engedi őt.
San san bánatában nemsokára meghal,
gyermeke egyedül marad és gunytárgyává
lesz a kínaiaknak. A gyermek elkeseredésében
elhatározza, hogy elhagyja szülővárosát és
felkeresi atyját. Pajtása segítségével hajóra
száll és egy angol városban mint ápolónő
szolgálatba áll. Kedves modora és szépsége

debulje)

által megnyeri egy angol tiszt szivét, kinek
gyámja, a főkormányzó azonban nem egyezik
beL a házasságba, A fiút elküldi ezredével
egy távoli városba, a leány pedig fájó szívvel
vesz bucsut első szerelmétől.
Közben a fiu gyámja megbetegszik s a
mellérendelt ápolónő a beteg lázálmaiból megtudja, hogy atyjával áll szemben. A fiút sürgönyileg hazahívják és a szerelmesek boldogan
egymásé lesznek.
Ezt a drámai fordulatokban bővelkedő, a
tragikum megrázó erejét végsőkig kiaknázó
cselekményt százszorosan színesebbé és legendásan érdekessé teszi a kinai flóra, kinai
építkezések, a kinai környezet. Láthatjuk a
rejtélyes császári palota puha gazdagságba
burkolt belső termeit, ahol az őrök ezüst alabárdjaiba botlik a félénk napsugár, ahol kéj
és halál, gyönyör és nyomor függ a zsarnok
egyetlen legyintésétől. Elkajandozhatunk Peking
zeg-zugos utcáin, megcsodálhatjuk a mandarin
mesedus kertjének éneklő hattyúit, aranytavait
és a szereimesék holdpermetezte, lágy éjszakáján pikkelyes sárkányszobrok tátonganak
reánk a híd karcsú fve fölött. . . És mindennekelőtt láthatjuk Norma Talmadge-1, a leghíresebb starok egyikét, akinek népszerűsége
Priscilla Deannel és Mary Pickforddal vetekszik odakint. Ez nálunk első igazán hálás
széles skálájú szerepe, tehetségének bámulatos
sokoldalúságával kápráztat, mint szerelrr.es
lány és vértanú anya, mint kinai és európai
nő egyaránt elragad minket.
A fehér pokol döbbenetes lendülettel kezdődik, Alaska hóviharjában, a dühöngő elemek
fékevesztett orkánjában hagyja magéra egy
gyáva kalandor az elcsábított asszonyt és
gyermekét. De a gyermek menekül, a sujet
frappáns fordulattal vezet ét minket a civilizált
életbe, New-York legázoló business forgatagába,
az előkelő társaságba, a börze idegfeszítő küzdelmébe, .hogy végül győzzenek a jók, az
igazak, elbukjék a gálád csábító és az apa,
visszanyerve gyermekét, uj, derűs, harmonikus
életet kezdjen elhalt neje húgának oldalén. . .
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Velencei mámor
A nászutasok örök paradicsomában, Velencében történik ez a grandiózus film. Aranyos
kupoláju, csipkéskövü márványpaloták, a
lagúnák égkék vize, a Szent Márk-téri galambok még az előtt is élénken állnak, aki
sohasem járt Velencében. Ezek a gyönyörű
emlékek születnek ujjá bannünk, amikor
Kovács Sándor rendezését csodáljuk a „Velencei mámor" cimü filmben. Farkas Antonia
és Alberto Lapozzi a film két főszereplője.
Egy kis masamódleány kedvenc olvasmánya

Corso
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a „Velencei mámor" cimü regény. Kedves
véletlen folytén ismeretségbe kerül egy milliomos bankárral, aki hogy örömet szerezzen
neki, elviszi Velencébe és ott egy pazarul
berendezett titokzatos palotában minden álmát valóra váltja..S hogy a hiábavaló álmodozásból kigyógyítsa, megmutatja neki, hogy
a régi idők romanticizmus csakregényben szép.
Azonban a leányban sokkal erősebb nvomokat hagyott a „Velencei mámor" és meghal
az álmaiért.
A Tucfifen-vállalat szerezte meg a legújabb
Korda-filmet és a Corso mutatja be.

FARKAS ANTONIA, a „Velencei mámor" főszereplője

Tuchten-film
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Repríz az Urániában
Ebben a szezonban a legnagyobo moziszenzáció a »Boleyn Änna« volt. Sok helyen játszották, de még mindig nem elég
helyen ahhoz, hogy mindenki megnézhesse,
aki kíváncsi rá. Pedig ez a film igazán
mindenkit érdekel. Érthető is, nemcsak azért
irnert Henny Porten játssza a főszerepét, aki
0 legnépszerűbb tilmszinésznők egyike, hanem azért is, mert a történelem legérdekesebb napjai elevenednek meg.
VIII. Henrik korába visz a film, az
anglikán egyház megalapítója, a nőibolond, könnyelmű király udvarába. Ott éi
Boleyn Änna, a 'királynő társalkodónője,
aki nemsokára relesége lesz VIII. Henriknek, hogy aztán átadja helyét a harmadik
asszonynak. Ä király kegyét nehéz megtartani. Ä király könnyelmű, szeszélyes.
Azért válik el Boleyn Annától!, mert nem
fiu-, hanem leánygyermeket szült neki.
Holott a királyi trónörökösre várt. — F'u
gyermekre, akire trónját hagyhatta volna.
Nem gondolta VIII. Henrik, hogy Boleyn
Anna leánya, Erzsébet lesz valaha az angol
trón legnagyobb uralkodóinak egyike. Boleyn Annának szenvedés és kínlódás az
élete, a király gonoszsága vérig bántja,
Imegalázkodik és megtörik. Minden hiába.
VIII. Henriknek nem kell többé és ha
VIII. Henriknek nem kell, akkor el kelt
tűnnie az útjából. Azonban Boleyn Anna
nem mond le ilyen kiöjinyen. De a királyi
megtalálja a szakítás módját. Rábizonyítja
hamis tanukkal, hogy megcsalta. És mikor
ez sem használ, aláírja a felesége, az
angol királynő, Boleyn Anna — halálos Ítéletét. — Boleyn Arina vérpadon végzi be
életét, mert leánygyermeket szült a királynak.
Az angol királyi udvar pompájában játszódik le a »Boleyn Anna«, amit ismét
műsorára tűzött az Uránia és március 4-töl
Hiezdve fog játszani. A legrittkábban fordul
az elő, hogy filmből reprizt csinálnak. A
»Bo'eyn flnná«-ból reprizt kellett csinálni.
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K Ö d f Ó í y O l k é p
Ó, ki emlékszik
arra már,
hisz' oly régen
vala
kis kávéházak
mélyiben
a mozi
hajnaja.
A falra a derék
tulaj
egy vásznat
tétetett . . .
így ismertük
meg egykor
a
„ködfátyolképeket."
Nem vollak akkor
impozáns
cinema*paloták,
vándor
sátrak
vitték
kőiül
a legfrissebb
csodát.
Lapok
cikkeztek
és a nép
kereszteket
vetett . . .
így ismertük
meg egykor a
ködfátyolképeket.
Ó, boldog,
régi
békeláz,
be' messziről
köszöntsz!
Hol volt még akkor a
Xa-Xa,
While,
Chaplin,
Tomas
Pickford,
Még Lehmann
ur se létezett,
se Max, se Bandika
. . .
s a szenzációk
csúcsa
volt
egy kormos
bandita.

?

Bizony
együgyü
holmi
volt
a
ködfátyolmese,
Legtöbb
egy leányról
szólt, kit el
hagyott
szerelmese.
s
haldoklón
A vizbeugrott
a kórházba
került,
hol apja, az ősz
toronyőr
zokogva
ráterült.
A drága múlt azóta hej,
ködfátyolkép
csupán
s könnyezve
s?áll a
sóhajunk
a tünt idők
után.
Minden,
minden
eszedbe
jut,
míg fájón
elmerengsz:
Erdély
. . . hatosos
mozijegy
. . .
Psylander,
Asta,
Prince.
GÁCS

DEMETER
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Peírovicli' Szvellszláv levele
a berlini filmeseményeltről
A mult héten megemlékeztünk arról az
intervjuról, melyet egy újvidéki újságíró folytatott Petrovich Szvetiszláv édesapjával Kedves véletlen, hogy most magát a kiváló moziszinészt szólaltatjuk meg. Petrovich Szvetiszláv a napokban levelet irt a „Szinház Élet"
szerkesztőjének, amelyben kedves, könnyed
hangon alapos részletezéssel beszámol a legfontosabb berlini filmeseményekről. Berlin
ma már nemcsak Európának, de hova-tova
az egész világnak filmcentruma. Milliók es
milliárdok forognak a filmpiac érdekeltségei
között, szédületes arányokat ölt a termelés és
amint olvassuk Petrovich levelét, szinte ugy
érezzük, egy álomvilágról hallunk.
— A legnagyobb esemény az Et'a szervezkedése — irja Petrovich. — Szédületes gázsikról beszélnek. Joe May például mint rendező egy évre 7 millió márkát kap, Jannings
Emil 6 milliót, Buchowetzky, a kiváló orosz
rendező pedig, aki nemrég Lenkeffy Icával
és Janningsszal a főszerepekben az „Othello"-t
rendezte, 5 millió márkát kap egy évre az
Efá-tól. (Buchowetzky rendezte, mint ismeretes, Pest jelenlegi filmszenzációját, a „Sappho -t
is.)
Érdekes értesülése Petrovichnak Putty Lia
szerződése. A fiatal magyar filmmüvésznő,
aki egy ideig itthon működött, mér régebben
eltűnt Budapestről. Azt mondták, hogy Romániába ment és néhány hónappal ezelőtt az a
hir járta róla, hogy egy román
tábornok
agyonlőtte. Most azután Putty Lia egyszerre,
mint nagy moziszinésznő tűnik föl Berlinben,
épen és egészségesen nem gyilkolták meg,
sőt az Efa évi hárommillió
márka (kb
10.000.000 magyar korona) fizetéssel szerződteti.
— Az idei legnagyobb siker — irja Petrovich — Ernst Lubitsché. A „Die Frau des
Pharao" óriásinak Ígérkezik, nemcsak építkezés szempontjából, hanem, mint játék is. Jannings, Bassermann, Wegener, Liedtke játszszák a főszerepeket és egy uj filmstar, aki
szintén szenzáció lesz. Ami az évad mérlegét illeti, a svéd filmeknek (Swenska) különösen nagy sikerük van. Igazi, finom kamajátékok ezek, a szónak komoly, művészi értelmében. A német filmek viszont hallatlan
költekezésekkel születnek meg. Egy szenzációs film, „Das indische Grabmal", például
huszonkétmillió
márkába került, a „Seine
Excellenz von Madagascar" cimü Jakobyfilm előállítása pedig több mint hétmillió
márkát emésztett föl.
— Ha az előjelek nem csalnak, az idei
évad igen erősnek ígérkezik. Amerikai pénz
van bőven a vállalatoknál és azt hiszem,
lesz alkalmam néhány nagy filmben játszani.
Eddig két filmben léptem föl. Az időpont,
amelyet kijövetelre választottam, nem volt a
legkedvezőbb, mert minden nagyobb rendező

befejezte már filmjét és téli pihenőre vonult
vissza, viszont Pesten talán még ennyit se
dolgozhattam volna. így tehát mégis jó volt kijönnöm, mert ha egyebet nem, azt már elértem, hogy az egész branche-ban
mindenki
tudja, hogy ki vagyok.
îîNem feledkezik meg a színházakról és mulatóhelyekről sem Petrovich. Levelének utolsó
részébén igy számol be ezekről :
— A színházak, kevés kivétellel a pesti
nívón alul vannak. Akad itt-ott egy-egy érdekes előadás, de az átlag igen gyenge. A
mulatóhelyek viszont elsőranguak. Ha még
megirom, hogy a mult hónapban feleségem
mel a Harz-hegységben űztünk téli sportokat,
egyelőre minden újdonságot kimentettem. Feleségem szívélyesen üdvözöl, én pedig szeretettel ölellek
Szvetiszláv
U. i. Kedves Sándorom, a lapot levelem
boritékán levő cimre küldesd, mert mostanában nem járok ki sokat a gyárba s igy esetleg — sok a magyar a gyárban — könnyen
megtéphetik. A cim: Berlin—Westend, Fürstenplatz 3.

A kém
, A Schwarzenberg ÉS Antal filmvállalat,
mely az idén kivál'ó filmjeivel általános
feltűnést keltett, a napokban egy uj filmfez'keccsel lép ismét a publikum elé. »A
( 'iêm « a cime a háromfelvonásos szkeccsnek,
me'y tulajdonképen, dániai filmjáték. Szövegét Lázár István és Várady József írták,
Arany Ferenc készítette a fotográfiáit
Szentgyörgyi
István, Mattyasovszty
Ilona,
Zátony Kálmán és Bedö Ilonka játsszák a
főszerepeket. A szezon első drámai szkeccse
felőreláthatóan nagy sikert fog aratni ugy
színpadi, mint filmrészeivel A filmrészek
(kivétel nélkül mind Erdély legszebb helyein
lettek felvéve.

A magyar filmklub
február 22-én tartotta meg alakuló közgyűlését a klub ideiglenes helyiségében,
mely ez alkalomma 1 zsúfolásig megtelt, a
filmszakma képviselőivel. Rz alapszabályok
ismertetése után megejtett választáson a következőket választották meg :
Elnök: Barna Károly, társelnök: Guttimann Manó, alelnökök: Bakó Imre, Antal
József, főtitkár: Radó István, titkár: Dr.
Hodászy. Béla, pénztáros: Dr. Baik Mihály,
körigazgatók: Häuser Béla, Kiss Jenő, ellenőrök: Pásztory Móric, Faludy Sándor,
könyvtáros: Váczi Dezső, elnöki tanács:
(Erdős Vilmos, Fenyő Sándor, Geiger
Richárd, Kovács Emil, Szentiványi Aladár,
Ungerleider Mór.

IK

— Lehet, hogy a fe szemedben az első
férfi, — az enyémben az utolsónál is
utolsóbb. Gyáván elrabolt és bucsi <ás nélkül megszökött, erre igazi gentleman nem
képes. Ezt azonban te, együgyü öreg aszszony nem érted. De azt megüzenheted
neki a lovas stafétával, hölgy tőlem akár
élete végéig is remete maradhat, merít
én ugyan el nem távozom innen mindaddig,
amig térdenállva bocsánatot nem kér tőlem...
Másnap reggel a lovasstaféta visszaérkezett a várba s levelet hozott a művésznőnek. Ez állott benne:
»A vár az öné, addig lakhatik benne,
amig jól esik. Ki van adva a parancs,
Hogy mindenki a kedvében járjon. Termeszetesen
szabadon járhat-kelhet,
ha
ugy akarja, vendégeket is fogadhat: a
'kedves szülőit, a vőlegényét, esetleg a
vizsgálóbírót is. Azt teheti, amit akar,
rögtön eltávozhatik, vagy évekig maradhat, — én azonban egyik esetben sem
fogok többé a színe elé kerülni. Mi két
különböző vilcigban élünk, — miért tartózkodnánk egy fedél alatt?
Egyelőre
itt maradok a régi
vadászkastélyban,
de nem lehetetlen, hogy hamarosan kirándulok valami afrikai őserdőbe, vagy polinéziai szigetre, — az ilyen
bolondtól,
mint én, minden kitellik. Erezze magát
jól és miattam ne zavartassa magát a
mulatságában. «
Sárika leült egy ódon Íróasztal elé és
a következő választ irta:
»Nagyon köszönöm udvariasságát, élni
jogok engedelmével és itt maradok. Az
az illúzió, hogy egy négyszázéves vár
úrnője vagyok, jól esik neke-n, miért
fosztanám
tőle
meg magamat,
mikor
ebben a rettentően józan világban oly
ritka az igazi romantika. Kedves közönségem úgyis csak szeptember
közepén
vár vissza Budapestre, addig tehát nyugodtan élhetek abban a kedves képzelődésben, hogy frafjaim, csatlósaim,
fullajtárjaim,
vadászaim és hajdúim vannak, akik valamennyien azt lesik, hogy
a hercegkisasszony
kedvére
legyenek.
Vendéget nem fogadok és szeretett szüleimet sem értessem hollétemről, ha ed-
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dig kibírták, majd csak ezután is kibírj ík, hogy az ország dédelgetett
kedvencét még egy darabig nélkülözik. Ami
pedig őt illeti, hát annál nagyobb öröme
lesz, ha annyi gyötrelem után viszontlát. Legelőször próbára tesszük a detektiveket is, hogy mit tudnak. Gondolja,
hogy végre is megtalálják
a nyomomat? Én nem hiszem. Üdvözlöm az őzeket, nyulakat, fácánokat és
foglyokat,
akiknek most az egyedüli
társaságára
van uta'va, — bizonyosan
kellemesebb
ez a társaság, mint egy
kényeztetett
komédiásnőé, aki még azért is durcáskodik, hogy egy középkori
Várúr elrabolta.«
R lovas elvitte a le 'elet, de nem hozott
választ, többé nem is tért vissza a várkastélyba. Ä daduska elmondta, hogy a
gróf élelmiszert vitetett a vadászlakba s
kirendelte a kuktát is, aki a főszakács
mellett a konyhában dolgozott. Magát a
szakácsot otthon hagyta, hogy a művésznőnek lukultusi lakomákat készítsen.
XII.
Rz őrtálló hajdú fülkéje előtt egy portól belepett fiatal ember jelent meg.
— Itthon találom a méltóságos urat?,
kérdezte a jegenyetermetü öreg legényt,
Bki most is ugyanazt a formaruhát viselte,
melyben ősei valamikor a kuruc lobogó
alatt harcoltak.
R vén sas gyanakodva nézte a különös
jövevényt.
— Ä méltóságos gróf ur nincs idehaza,
de ha idehaza volna, akkor sem lehetne
beszélni vele.
— Vitéz öregapám, a világon mindénkivel
lehet beszélni, még a siketnémákkal is,
akik nem hallják az emberi hangot. Nagy
kár lenne, ha hiába jöttem volna, mert
én igen-igen nagyi úrtól hoztam üzenetet.
— Ki az az igen-igen nagyi ur?
— Ä velszi herceg, akivel a méltóságos
gróf ur valamikor együtt vadászott az afrikai őserdőkben. Tudja, én a pesti kaszinó
lakája vagyok, aki már sokszor kiszolgáltam
a méltóságos urat.
— Nem mondhatná el nekem az üzenetet?
— Tulajdonkép nem is1 üzenet az, vitéz
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öregapám, hanem irott levél, amit személyesen Kell átadnom a gróf urnák. Ä 'fenséges herceg Különösen a lelkemre kötötte, hogy senki teremtett léleknek át ne
adjam, csak a méltóságos gróf urnák. Azért
is nem Küldte postán, mert nálam biztosabb
helyen van. De ha nincs itthon, tót mines
itthon, — akárhogy meg is haragszik majd
a fenséges velszi herceg.
A hajdú megvakarta a fejebubját.
— Nem tudja, mi lehet abban a levélben?
— Honnan tudnám? A hercegek a magamfajta lakájnak nem szokták felolvasni
à leveleiket. Na, isten áldja öreg kuruc,
sietek, hogy legalább a déli vicinálist elérjem.
Megemelte a kalapját s menni akart,
'de a vén harcos megfogta a kabátja ujjánál.

,\z

őrtálló hajdú fülkéje előtt egy portól belepett fiatalember jelent meg."
Gáspár rajza

— Várjon, még megtanácskozom a dolgot a nemzetes úrral, ő majd legjobban
megmondja, hogy «ni a tennivaló. Üljön
le és igyék egy kupicával ebből a pálinkából, — a hosszú gyaloglás után nagyon
ráfér magára, hogy a poros torKát kiöblítse.
Az öreg ember eltipegett a Kapuboltozat
felé, a lakáj pedig, miután a jó szeszecsKét magába öntötte, furfangosan elmosolődfditt Ki a porta fülkéjéből a várudvarra*
Éles szeme a napfényben csillogó ablakokra meredt s a zsebéből egy kicsike
Zeiss-látócsővet vett elő...
Nem soKat szemlélődhetett, mert megint
hallatszottak a tipegő lépések s a hajdú
egy furcsa öregúrral tért vissza, akinek
fèje a kaszinói lakájt egy vén és kiszáradt keselyűére emlékeztette. Az öregúr
madárhangon sipitozott, legalább is százötvenévesnek látszott, ha ugyan annál is
nem többnek.
— Hm, hm, (ez Köhögést és krákogést
[jelentett), azt mondod fickó, hogy az

angol trónörököstől hoztál levelet a mi
urunk számára?
— Azt, uram.
— Mutasd' csak azt a levelet, hm,
hm, hm...
A fiatalember elővette zsebéből a leragasztott borítékot, finom angol papir volt,
ezzel a címzéssel :
»Monsieur, monsieur, le Comte
Ádám Oálszécsy,
Pusztamajor.«.

— És miért nem akarod a levelet a
'kezemb? adni, fiam? sipította a keselyüarcu öregúr, aki hasztalan nyújtotta ki
összeaszott karját a bortiék felé.
— Mert a fenséges ur szigorúan meghagyta, uram, hogy csak személyesen kézbesítsem. Ha azonban a méltóságos gróf ur
már ugy sincs itthon...
A vén ember fuldokolva köhögött s egy
ezüstszelencéből, melyet a kabátja hátulsó
zsebéből vett elő, sárga cukorkát dugott
ia szájába. Gondolkodva szopogatta a cukorKát, amitől csakhamar elmúlt az asztmatikus
rohama.
— Várj fickó, várj, ha a brit trón jövendő birtokosa ugy akarja, hát át fogjuk
(adni a levelet a mi
urunknak. Tudsz-e lova1
golni, fiam?
— Huszár voltam én nemzetes uram
az egyes ezredben.
— Sármány, add Ki a parancsot, hogy
azonnal nyergeljenek föl két lovat. Egy
legény el fogja kisérni ezt az embert a
vadászkastélyba, — nem lehet tudni, mit
akarhat a mi urunktól a jövendőbeli in(diai császár.
— Nem nézhetném meg addig a várat,
uram? — kérdezte a fiatalember, mikor
a hajdú kicammogott, hogy a parancsot
kiadja. — Nem mindennap lát ám a magamfajta ember ilyen öreg vércsefészket! Mit
tudnék én erről mesélni a kollégáimnak,
ha a kaszinóba visszatérek I
Az aggastyán csupán egy lesújtó pillantással válaszolt a kérdésre, de a szót
megfojtotta benne egy ujabb Köhögési roham, melyi ugy megrázta, mint a jegenyét
áz északi szél. Mire magához tert, már
visszatért a vén Kuruc, egy fiatal pelyhesállu /ovász Kíséretében.
— A lovak készen állnak, nemzetes
uram, mondta a hajdú, aki még mindig
gyanakodva nézte a pesti inast.
A Két lovas pár perc múlva már az
erdő sűrűjében ügetett, a keskeny ösvényen,
mely a gróf vadászkastélyához vezetett.
Pompás augusztusi délelőtt volt, láthatatlan torrások csobogása hallatszott
feléjük a völgyekből s fejük fölött ezer
madár enyelgett és vitatkozott egymással
a sötétzöld fák lombjai közt. A velszi iherceg
bizalmasa gyönyörködve nézett szét s életvidám arcát hallgatag kísérője felé fordította.
, :
(Folytatjuk)
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Vígjáték egy felvonásban. — Irta : FODOR LÁSZLÓ
Játsszák az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban :
Udvarmester
Hegedűs Tibor
A herceg
Abonyi Tivadar
Vicomte
Ihász LajosV ,.
Lord Parasyt
Bársony István
A riporter
Székely Lajos
Louise hercegnő . . . . Benedek Margit
herceg:
Valami nagyon szépet.
Louise: Enlgtem, ugye engem?
Herceg (szinte öntudatlanul): Nem1 téged.
Louise (sértődötten ) : H á t akkor kit?
herceg: Egy; öreg pénzeslevélhordót látok:. Nagy bőrtáskája van teli pénzzel és
(minden kapu alá befordul.
Louise: Micsoda? Egy pénzeslevélhordő?
herceg: Igen, Louise. Egy pénzeslevélhordót. Egy becsületes embert.
Louise: Megőrültél? H á t mi közöd van
hozzá?
herceg (feláll és ünnepélyesen kijelenti ) :
Az a pénzeslevélhordó az édesapám.
Louise (halkan sikolt): Micsoda?
herceg: Semmi különös, hercegnő. Csak
az, hogy én nem vagyok Oxford"" hercege.
Louise (boldogan): Igazán, drága George? Igazán? (Észbekap.) Nem, az lehetetlen.
herceg: Nem lehetetlen. (Diadalmasan.)
Tudod mi vagyok hercegnő? Szélhámos;
Louise (ragyogva): Szélhámos! Istenem!
herceg:
Eljöttem hozzád a mélyből, a
piszokból, a pincék sötétjéből és hozzád
furakodtam.
Louise (aléltan): Hogy szeressél.
herceg:
Hogy ellopjam a gyémántjaidat.
Louise (szemrehányóan): Te szerencsétlen! H á t miért nem tetted megl? (Ábrándozva.) Milyen gyönyörű lett volna, amint
átkarolsz é s a csókomtól részegen letéped
nyakamról a ékszert. Hiszen ükanyáim is
mind igy szerettek. (A múltba nézve rapszódikusan. ) Jöttek férfiak, lóháton... felgyújtották a várat... legyilkoltak mindenkit... kirabolták a kincseskamrát és hajuknál
fogva hurcolták az asszonyt. (Hisztériásán.) é s az asszonyok boldoglok voltak.
Herceg (csodálkozva): Hát nem vetsz
meg1? Nem tiporsz el? Nem dobsz el magadtól?
Louise: Most, amikor szerelmes lettem
beléd?
herceg: A kalandorba.
Louise (hirtelen józanon): A kalandorba.
Persze. (Hangosan felnevet.) Ugyan, Ge- -

^

orge, miért mondasz magadról ilyesmit»
Ez olyan, mintha égy nő azt állítanál,
hogy tisztességes. H a kalandor lennél, az
ékszer tnár réglen a zsebedben volna é s
te automobilon robognál a pályaudvar felé.
herceg:
Nem volt elég erőm, hogy ellopjam.
Louise: Egészen a lopásig minden szépen ment, de az utolsó pillanatban felsültél Georlgie.
herceg:
Nem értem.
Louise: Pedig a dolog nagyon egyszerű. (Gúnyosan meghajol. ) Fenség, a ma
festi farsangi bálon ön volt a legszellemesebb álarc.
herceg:
Álarc?
Louise: Természetesen. Oxford hercege
egy: szélhámos képében. A sok unalmas jelmez között ez iglaizán eredeti.
herceg:
Szóval Louise, te nem akarod
elhinni a valóságot?
Louise:
Én csak a valóságot hiszem.
Te nem vagy kalandor George, ez lehetetlen. Te Oxford hercege vagy.
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herceg
(dühösen): Hallatlan! (MegUj Hamupipőke
(6)
inogva.) Es ugye, ugye most már nem is
szeretsz?
A királyifi jókedvűen ment el az ő kis
Hamupipőkéjéhez. Mikor belépett az aranyLouise: De szeretlek, mert gyengéd volnyal disziíett kis kék budoárba, ott ült
tál, mert megértetted a vágyaimat, mert
a lei eveten Hamupipőke és keservesen sirt.
nem sajnáltál tő'em egy. szép hazugságot.
A királyfi látva ezt, nagyon elszomorkoherceg:
De hiszen elhitettem veled, a
dott. Megkérdezte, hogyi mi bántja?
hazugság olyan erős, hogy nem érdemes
igazat mondani.
— Mi bánthat englem? Megint nem
kaptam szeriepet az uj darabban. Még akLouise: Ne szomorkodj George. Én nar
korát sem, mint eddig.
gyon elnéző vagyok ilyenkor. Az é et nem
kényeztetett el túlságosan és én beérem ( — Édes' kis Hamupipőkém, — mondta
egy kis illúzióval As. Ma éjszaka arról
a királyfi qiosolyogva — ne busulj, a legfogok álmodni, hogy kalandor vagy.
közelebbi darabban már nagyon nagy szereped lesz, meglátod.
herceg:
Én pedig arról, Tiogy Oxford
Hamupipőke azt hitte, hogy, a királyfi
hercege.
csak gúnyolódik vele, de a királyfi, aki
(Vicomte lihegve belép.)
f
Vicomte (meghajol): Fenség! A nagy- ezt észrevette, hamar megnyugtatta:
— Nem tréfa ez, mert most mindjárt
hercegi lkéreti a bálterembe.
Louise (gyanakodva): A bálterembe. Kö- eljössz velem és veszek neked valiamit,
amitől egyszeriben néked lesz a legszebb
szönöm Vicomte, ön túlságosan pontos. Jealakod a színháznál és te fogod kapni a
lentse atyámnak, hogy érkezem.
nagy- s*:-epel'et.
Vicomte: Parancsára, hercegnő. (A függönyajtóhoz lép.)
Hamupipőke hitetlenül nézett rá.
— ö r ö z z fel — mondta a királyfi —
Louise (a herceg felé halkan): Mennem
t e l, George, ne légy szomorú. Némi guny- és gyere velem G erő ur üzletébe, veszek
neked ott egtyi olyan fűzőt, ami fûzâ és
nyal.) Én ugy szjere'em önt Fenség, mintha
mégsem fi'ző.
igazi szélhámos lenne.
Hamupipőke elcsodálkozott és törte a
herceg: Megöl ez a farsang, ez a kofejecskéjét, hogy mi lehet ez?
média!
Louise (mosolyojgVa ) : H a végé lesz a
(Folytatjuk.)
nalgy mazurnak, várj rám itt a kabinetben.
(Hangosan.) [övök, Vicomte. (El a VÎcomteal a 1 özépső ajtón. )
FÜZŐKÉSZITŐNŐK
kellékeiket legolcsóbban és legjobb kivitelben
HATODIK JELENET.
Lord Parasyt, Herceg.
DAKSAY é s BIRÓ- cégnél
Lord (jobbról jön): Brávó George! Az
IV, SÜTÖ-UTCA 2. (DEÂK-TÉR MELLETT)
ügy gyönyörűen halad. Látod ezt ügyesen
szerezhetik be. — Ugyanott nöi divatcikkek,
csináltad.
csipkék, szalagok, harisnyák és keztyOk nagy
Herceg: Hogyan? ö n 1 allga'ődzott?
vaiasztékban kaphatók. TELEFONHIVÓ 8-6*7
Lord: Sőt leskelődtem is. Nem1 szép
dolog, d e üz'eíről van szó.
PIECHNIK é s MECHTL
Herceg: Nos ebből az üzletből nem lesz
B U D A P E S T , IV., VÁCZI-UTCA 8. FÉLEMELET
Eemmi. Én r.em lopom meg a hercegnőt.
A legelőkelőbb MODERN POSTISCH'
Lord: Szamár. Most már icazán könnyű.
szalon. — Henne-Pasta. — Hajffstések.
Mérget \enne rá, hogy! te vagy az oxfordi
herceg.
Herceg: M i r 1 ezdem érleni az öin módszerét.
Lord: Jó mód'saer, de mit ér a te kezed- BUDAPEST, IV., Hajó-utca 16. (Sütő-u. sarok)
ben. Te szerelmes vagy. Nem látod milyen
Kosztüm- é s r u h a s z ö v e t e k ,
szégyenteljes és ostoba dolog a diadal külyoni s e l y m e k nagy v á l a s z szöbén megalázkodni egy nő előtt?
t é k b a n . Feltűnő olcsó é r á k !
Herceg: Én hiszek önnek, ön csak a
Nézze meg
pénzt szereti és gyűlöli az asszonyokat.
reklám kirakatát
Lord: Tévedés, én nagyon szeretem őket.
Nyugati* al szemben.
Teréz-körút 62 sz.
Csak arra ügyeltem mindig, hogy ők ne
szeressenek engem. Ez a végveszély1, nefelöltök, kosztümök, szövetS:ed is ajánlóin, menekülj, mielőtt tönkre- TI lä lX i Va d ca vj bl i átmeneti
aljak, pongyolák alkalmi
mégy. A nagymazur után gyors mUnka. Mi á'ban kaphatók SÍ robmantok,
EINER, Almássy-utca 4. (Dohány-utca
gazdagok leszünk és mehetünk.
sarok). — Menyasszonyi ruhák kö'csönbe kaphatók.
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Herceg: Nézne mélyen az ő ártatlan
szemébe, a fehér homlokára, akkor tudna
hinni a tiszlaságban.
Lord: Én hiszek benne. Tiszta a hó
a svájci hegyek ormán, tiszták a tengerszemek és a források. De egy. asszony...
Herceg: Rágalom, a nő tele van jósággal. Én életemben csak egyetlenegy rossz
nőt ismertem, az ds tisztességes volt.
Lord: Szóbeszéd. Nem tartozik a tárgyra.
Az időnk lejár, cselekedni kell. Nos barátom határoztál?
Herceg: Határoztam. Nem lopom el a
hercegnő gyémántjait.
HETEDIK JELENET.
Voltak.
Udvarmester.
Udvarmester
(jobbról izgatóttan jön):
Fenség. Bocsásson meg, hogy zavarom. De
egy furcsa je'.entést kaptam. Anekdotának
is beválnék, ha nem lenne olyan kinos.
Herceg: Hálás leszek érte. Én szeretem az anekdótákat.
Lord: Reméljük érdekes lesz.
Udvarmester: Feltétlenül. Képzelje fenség, a rendőrség ma éjjel elfogott egy;
embert. Már napok óta gyanús volt... Ma
azt a vallomást tette, hogy: ő a z oxfordi
herceg.
Lord (ijedten): Az oxfordi herceg? (Észhezkap.) Kolosszális.
Herceg (nagyon nyugodtan): Nem fontos, biztosan valami szélhámos lehet.
Udvarmester: De egy nagyon ravasz és
nagyon ügyes szélhámos. Mikor megkérték, hogy igazolja magát, podgyászából
előkeresett egy kis bőrtokot és kivette be'lőle a kék e'efánt rendjelet és azt mondta:
Látják ezt a gyöngyöt. Ez a Bajadér könnye.
Erről egész Európa rámismerhet.
Lord (ijedten): Ezt mondta? (Észbekap.) Ezt merte mondani?
Herceg (meg sem rezzen): Nyugalom
Lord. Az a gyöngy hamisítvány. (Az udvarmesterhez.) Az igazi Bajadér könnyét itt
léthatja nálam excellenciád. (A frakkjához
nyúl, de a Bajadér könnye már nincsen
rajta. Ijedten.) AU az? Hol van a rendjelem?
Lord: A Bajadér könnye. Elveszett?
Udvarmester: De fenség biztosan tudja?
Herceg: Egy félórával ezelőtt még meg
volt.
Udvarmester: Szent Isten!
Lord: Nem lehetséges, hogy ellopta valaki?
Udvarmester:
Ez lehetetlen, ki lopta
volna e l ?
Herceg: Senkivel sem beszéltem, csak a
hercegnővel.

Udvarmester (rémülten): A hercegnővel?.,
a hercegnővel Fenség?... Bocsánat..,, elszédültem egy kissé... (egy karosszékbe
rogy. )
Herceg: Nem értem excellencládat. Miért rémült meg oly nagyon?
Udvarmester:
Semmi, fenség, egy kis
rosszullét, ez nálam gyakran előfordu.l.
Herceg (gyanakodva): Éppen most. (Fejéhez kap.) Nem, ez lehetetlen, ezt nem
hihetem. (Könyörögve. ) Ugye excellenciád,
ez nem lehet igaz.
Lord (kajánul): Ö, hát ez az a szenvedély? Az a súlyos, kellemetlen szenvedély?
Herceg (az udvarmesterhez): Ugy-e nem
igaz? Mondja kérem, hogy nem igaz. Hát
nem tagad? Nem cáfol? (sápadtan) RetSene'es! (Belerogy egy másik karosszékbe.)
NYOLCADIK JELENET.
Voltak, Vicomte.
Vicomte (jobbról lélekszakadva berohan):
Bocsánat... a hercegnőt keresem. Nem látták val ahoi?
Udvarmester (tompán): Későn jött kedves vicomte.
Vicomte: Későn?... Talán valami b a j
történt?

Belvárosban

a legkényesebb igényeknek megfelelő

Elsőrangú francia, angol munkaerők.
Művészi kivitel. — Igen szolid árak.

MADARáSZNÉ,
B u d a p a s i , I V . , Irányi-utca 2 1 . 1 . 4.

Hem hangzatos reklám, Ä Ä 6 ^
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Lord (fölényesen ) : Semmi különös. Ä
Fenség a hercegnővel beszélgetett és ezalatt eltűnt egy értéktárgya.
Vicomte: Hallatlan! (Belerogy a harmaés
dik karosszékbe. ) (Mindhárom férfi groteszk megsemmisüléssel ül a fotelban, egyedül Lord Parasyt a helyzet ura.)
h ölgyfo dr ászok
Lord (gúnyosan): Ez kellemetlen uraim,
nagyon kellemetlen.
HENNÉ
hajfestés
Vicomte
(zavartan feláll): De hiszen
minden
színben
uraim, önök tudják, hogy itt csak egy sajnálatos véletlenről van szó. Én a nagyherceg; udvar nevében hajlandó vagyok...
Lord (mohón kap az Ígérkező üzletre):
Vicomte, e kellemetlen tárgyalásoktól talán
Megkimélhetnők a fenséget. Ezt mi ketten
äs el tudjuk intézni.
Herceg (méltóságteljesen feláll): Nincs
Szükség semmi tárgyalásra vicomte, ö n
[jól tudja, hogy Oxford hercegével áll szemben. (Fájdalmasan.) Ä Bajadér könnyét
egyébként tiszteletem és hódolatom jeléül
divatházában, IV; Kossuth Lajos-utca 9. sz
Louise hercegnőnek ajándékozom.
Vicomte: Fenség !
M I N D E N K I
MEGNÉZI
Udvarmester: Herceg !
Herceg: Elég volt uraim, fáradt vagyok.
(Int, hogy vége a kihallgatásnak, majd'
Ivanow tábornokáé vezetése alatt
hirtelen a távozók után szól.) Igaz... Mi
VI., Podmaniczky-utca
8. szám
is van azzal a szélhámossal ott a rendőrségen?
Udvarmester (mély: hódolattal): Fenség!
Ezek után igazán nem kétséges, hogy ki
Oxford igazi hercege. ( Ä vicomte-tal együtt
Perzsa, szmirna szőnyegek vétele és eladása»
mosás és pormentesités.
jobbra el.)
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Budapest,

Király-utca

73.

Estélyi és túncru&á.'k

Ermitaget

•>)

KILENCEDIK JELENET.
Lord, Herceg.
Lord: Te félkegyelmű! Miért nem engedted, hogyi elfogadjam a pénzt! Ännyit
kérhettem volna, amennyit akarok.
Herceg: Rz oxfordi hercegnek nem lehet pénrt felajánlani, örüljön, hogy megmentettem önt. Különben is a Bajadér
könnye megfizethetetlen.
Lord: Szamár vagy George. Hiszen ez
a gyöngy hamis. Soha életemben nem láttam Oxford igazi hercegét. Csak
azért
ímondtam el a mesét, hogy hitet és meggyőződést ad'jak neked.
Herceg: Eszerint az igazi?
Lord: Rz igazi gyöngy a rendőrségen
van. Hajnalra minden kiderül. Meneküljünk.
Herceg (dacos nyugalommal): Itt maradok.
Lord: Itt maradsz?
Herceg: Még le kell számolnom vele...
R nagycnazur után. A lá va lóan, ravaszül
meglopott.
Lord: R szőkeségével, a tiszta kék szemével, a fehér homlokával. (Felkacag. ) De
ügyesen csinálta. Látszik, hogy a hosszukezü
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iManfréd unokája. De mit érünk itt mindezzel? Ég a föld a talpunk alatt. >
Herceg: Nekem nem történhetik semmi
bajom. (Erőteljesen.) És megmentem önt
is, ha kell.
i
Lord: Megőrültél?
*
Herceg (fenségesen): Hogy beszél velem? Nem tudja, hogy én Oxford hercege
vagyok?
Lord: Brávó! Szépen haladsz Georg, már
elhiszed a saját hazugságodat.
Herceg (hatalmasan): Nem szoktam hazudni. Én Oxford egyetlen és igazi hercege vagyok. Bocsásson meg, hogy egg
évig elfelejtettem megmondani.
Lord (derűsen): Kolosszális. Ez a farsang teljesen megbolondiíott.
Herceg (fenyegetően): Szóval nem hiszi
el?
Lord: Ezt a lehetetlenséget?.,.
Herceg: Éppen azért, mert lehetetlenség. Äz ön élete talán nern^az? Szégyelje
magát, nincsen semmi fantáziája.
Lord: Te tréfálsz George! Én nem vagyok részeg, én nem szédültem meg a
tánctól és a nőktől.
Herceg: Hát akkor meneküljön. Én itt
maradok.
Lord (habozva): De akkor... az ördög
vigye, kezdem elveszteni a logikámat. Te
nem félsz... Furcsa dolog a hazugság. De
mondd, George, már nem emlékszel, hogy egg
londoni csapszékben szedtelek fel.
Herceg: On megfeledkezik arról, hogy
az ifjú angol hercegek szívesen látogatnak
el korcsmákba. Ha Shakespearet ismerné,
tudhatn*, hogy IV. Henrik angol király
trónörökös korában igen kedvelte a csapSzékeket.
Lord: Egy pillanatnyi szünetet kérek.
Nem tudom ezt ilyen hamar felfogni. De
ha ez igaz,k akkor miért kellettem én?
Herceg: l t . Henrik melltt ön volt Falstaff, a vidám, kövér cimbora, az ifjú
herceg örök kisérője. Ne haragudjék, de
oxfordi hercegnek lenni igen unalmas dolog. Már ugy kellett egy kis szórakozás.
Lord: Bevallom e pillanatban meginogj*
tam biztonságomban.
Herceg: Ne törődjék vele. ö n üzletember. Megnyugtatom, nem volt rossz üzlet az oxfordi herceget szolgálni egy évig.
Lord (elszántan): Hát legyen. Tudj Isten, e pillanatban hajlandó vagyok elhinni
ezt az ostobaságot. Szégyenlem magam,
de hátha... (meghajol) Fenség szolgálatán
állok.
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Herceg: Nincs szükségem semmire Sir
John. Hagyjon magamra.
Lord: Persze. Vége van a nagy mazurnaik.
Herceg (sóhajtva): Vége.
l-ord (jobboldalt el):
TIZEDIK JELENET.
Herceg, Louise
hercegnő.
Louise (a függöny mögül előbukkan. Melegen): Sokáig vártál rám George?
Herceg: Nagyon sokáig, majdnem ötven
évig.
Louise: Ó, hát ennyit öregedtél?
Herceg: Nem! Ennyit okosodtam.
Louise (szemrehányóan): George,
hát
most kezdesz okos lenni, most, amikor a
szép, a gyönyörű butaságok órája jött el?
Herceg: Csak kipótolom azt, hogy akkor voltam bu!a, mikor okosnak kellett
volna lennem. Nincs menekvés Louise, eljött az itélet pillanata.
Louise: Rz Istenért! Egészen megrémítesz! Mi bajod?
Herceg (kitörve): Äz a bajom, hogy
tolvaj vagy!
Louise: Tolvaj? Ó hát ez az, ami f á j ?
Hát most nem egészen mindegy neked?
Herceg: Nem is tagadód? Te becstelen!
Louise: Tagadjam? Igazad van. Tagiadom. Pedig nincs mit. Hiszen mindéin
nő tolvaj. Én csak egy gyöngyöt loptam
el tőled. De hol van a többi asszony, aki
könnyeket lop, aki ellopja a férfiak erejét, akaratát és életét. Én igazán gavallér
voltam veled szemben.
Herceg: Tudom, hogy te könnyen bocsátasz meg saját magadnak. De itt vagyok
lén és büntetni fogok.
Louise: Bün f esd meg a világ valamennyi
asszonyát.
Herceg: Hazugság! Én azért ítélkezem,
mert hiszek a nőkben. Ha minden asszony
rossz volna, akkor mosolyogva elmennék
innen. De addig, amig valami azt súgja
nekem, hogy vannak köztetek tisztáik, jóv
ságosak, szentek; amig ériem, hogy vannak
anyák, akik mosolyogva csókolják
meg
gyermeküket, amig hiszem, hogy vannak
tehér menyasszonyok és tiszta szüzek, addig
üreg kell büntetnem a bűnös, az aljas,
gonosz asszonyt. (Halkabban.) Lehet, hogy
valaha csalódni fogok: akkor az egész világgal egyült neked 6,s megbocsajtok.
Louise (szenvedéllyel): És nem is gondolsz rám? Itt akarsz hagyni engem?
Herceg: ó nagyon könnyen. Ha elmegyek tőled, egy boldog dalt fogok dúdolni
az éjszakában.
Louise: Äkkor is nekem dalolsz?
Herceg (diadallal): Soha! Ä tiszta asz-
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tzonyhoz fogok énekelni és a becsületes
férfihez.
Louise: Ez nem lehet igaz George. Te
nem mehetsz el igy. Fel alkarod áldozni
ezt a z éjszakát. Egy ölelés, égy csók nélkül?
i Herceg: Nem Louise! Meg foglak csókoini. Egy szép, bűnös hercegnői szájat
nem hagyhatok érinttetlenül.
Louise (aléltan): Óh George! (Átölelik
egymást, hosszú csók.)
Louise (felsikolt): Te!... te mit tettél...
letépted a nyakláncomat... t e kegyetlen!
, Herceg. Letéptem. (Ellöki magától Louiset hidegen.) Van valami kifogása hercegnő?
Louise (elképedve): Kifogásom? Óh valami dereng most bennem. (Hirtelen.) Te,
George, én kezdelek érteni.
Herceg: Egg becsületes embert megérteni nem nehéz. Hercegnő, az üzletet korrektül megkötöttük. (Hanyagul.) Remélem
nem fogja megakadályozni, hogy elvigyem
a gyémántokat?
Louise: Tied a gyémánt, tied minden.
Csak maradi itt velem. Most már túlságosan szerellek, te édes, te egyletlen kalandor.
Herceg (büszkén): Fenséged téved. Én
nem vagyok kalandor. Ezt a lopást nem
egy szélhámos, hanem Oxford hercege követte el. Teljes erkölcsi felszereléssel és
imorális felháborodással. Itt nem a becstelenség lopott, hanem a becsület. Az igazságszolgáltatás. (Sóhajtva.) Egy csomó hitért egy csomó gyémánt. Azt hiszem, én
csináltam a rosszabb üzletet. Isten őrinél!
(Indul. )
, Lousi:
Várj még
egy pillanatig,
George! Valamit emlékül akarok adni neked.
(Letép eqy kokárdát a melléről.) Itt van
tez a szalag.
Herceg: Mi ez a \1önö6 selyem?
Louise: A becsületrend szalagja. Én egy
ipárisi intézetben nevelkedtem s amikor elliagytam a francia földet, a köztársasági
lelriök átnyújtotta nekem a becsületrendét
Azt hiszem nem érdemeltem meg. Most
reked adom, George, lovaggá ütlek vele.
Herceg (megenyhülve): Köszönöm Louise.
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SZÍNHÁZI

Ez szép volt. Rit hiszem mégis szerettél
egy kissé.
Louise: Téved barátom, én ki nem álhatóm a becsületes emberektel. Szerencsés utat.
(Szertartásos bókkal el.)
TIZENEGYEDIK JELÉNET.
Herceg, Lord..
Lord (jobbról jön): Lehetek valamiben
szolgálatára fenség?
Herceg: Rz útjaink elválnak kedves Lord,
de kielégítem önt. (Átnyújtja az ékszert. )
Itt a nyakék.
Lord (ujjongva): R gyémántok... George,
drága barátom, hiszen akkor...
Herceg: Azt akarja mondani, hogy nem
vagyok Oxford hercege. Ez igaz. De nem
az én tévedésem, hanem az életiái. Isten
önnel.
Lord: Hát nem osztozunk? Nem tartasz
velem? Hiszen két ilyen ember mint mi,
meghóditja a világot.
Herceg: A világ nem érdemli meg, hogy
meghódítsák. Különben is nincs rá időm.
(Elnéz a messzeségbe, lágyan.) Valaki vár
rám otthon. Egy derék, őszhaj u pénzeslevéfhordó. Az idén nyugdíjba megy s
mielőtt meghal, egy tisztességes élet jutalmául át akarok adni neki valamit.
Lord:
Micsodát?
Herceg (ünnepélyesen): A becsületrendet! (Gyorsan távozik.)
(Függöny. )
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Vigyázat, m á z o l v a l
R napokban, ahogy a Király-utcában
megyek, megfog egy kedves fiatal művésznő.
— Na hallja, — mondja — maguk szép
dolgot ajánlottak. Én vettem egy olyan
füzö és mégsem fűzőt é s az nyom, szúr,
fe vág, ugy hogy már alig bírom ki.
Ejnyie — mondom — éppen j ó helyen
járunk, gyerünk csak ide be.
Bementünk Gerő mesterhez (VII., Királyi-utca 69. a Király Színház mellett)
lés azt mondtam neki: Hát kedves mester
nagy panasza van ennek a höjgyl.iek a maga
fűzőjére.
' — Nem lehet az kérem, —- mondja a
legszilárdabb meggyőződés hangján Gerő
mester. — Szabad látnom azt a fűzőt?
Megnézte, s konstatálta, hogy egy silány utánzattal állunk szemközt.
— Nagyon kell vigyázni kérem — mondotta — mert mindenki megpróbálja ezt
Utánozni, tekintettel arra az óriási közkedveltségre, aminek örvend. Éppen ezért fel
is hivom a hölgyközönség figyelmét arra,
hogy az általam feltalált fűző formája
'33602. szám alatt, a »fűző és mégsem fűző«
név pedig 43209. szám alatt törvényesen
védjegyezve van, s ugy a torma, valamint
e fűző és mégsem füzö név használata
tilos.

Pörfumerie Szende
az előkelő vllig bevásirlóhelpt.
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Ki iszik itt a jövő héten ?
Akik kitalálják, azok között egy üveg .Dit-Gotf
likőrt snrsolunk ki. A mult heti nyerő :
Gábor Elza, VIII,, Vay Ádám-utca 5., II. 5.

Nölgyfodrászat

férték « ^ n t

!zDbella

Manikür

Újonnan «talakllva I

Arcmasssge

4$

kötött áru különlegességek és
Iparművészeti cikkek mtthtlye
Budapest, VI-, Dalnok-utca 5. 1. em. 5.

Könyvújdonságok
lengyel Menyhért: Amerikai napló , K 143.—
Dosztojevszky : Sztepancsikow és lakosai K 176. —
Tagore Rabindranath : A hajótöröttek K 220.—
Dr. Otto Weininger: Peerüyntés Ibsen K 66.—
Rubinyi M. : Ibsen Henrik
K 33.—
Szomori D, : II. Lajos, stinmü . . . K 99.—
Kapható a Színházi Élet boltjában Erzsébet-körut29
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VI., Taréz-kSrut 18.

SZÍNHÁZI

ÉLET

63

Szerkesztői Uieneíek_

INGYEN

(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat,
rajzokat nem adunk vissza s azok megőrzésére nem
vállalkozunk.)
Érdeklődő, Szívesen eláruljuk, ha olyan
nagyon kíváncsi, hogy ki az a „Mr. G., akiről
a mult héten Intim Pista beszelt. Gaárdyriak
hívják, egy nagyon elegáns gentleman,
akinek Délamerikában hatalmas ültetvényei
vannak. Már elutazott Budapestről. —
T. Böske-imádó. 1. 1900-ban született. 2.
Egyelőre nem jelenik meg. 3. A mult héten
is volt — hogy kik adnak legközelebb, azt
előre szoktuk jelezni a „Színházi Életben."
4. Ez az igazgatóság határozata. 5. Nem vállalja el. — Zaza. 1. Egy negyedévre 250 K.
2. Vallási kérdésekre nem szoktunk felelni.
3. Nem ment még férjhez. 4. A Szinészakadémiát végezte. 5. 1887 április 23-án született. — Stellike. Kérését teljesítettük. — Kiszmet. 1. Vidéken van. 2. Nyomdai tévedés. 3.
Elkán Zoltán. 4. Tessék újra elolvasni,
könnyű a megfejtése. 5. Még nem határoztuk
el. — „Szakasztott." 1. A pályázat befejezést
nyert. 2. Teljesen igaza van, mi is osztjuk
ebbeli véleményét. — 1-2. P.-rajongó. Peírovich Szvetiszláv Budapesten született 1894
január 1-én. 3. Nem. 4. Férfiszabó. 5. A mult
hónapban volt. — Manci. A mult heti „Színházi Élet"-ben közöltük már, bizonyéra elkerülte figyelmét. — Színház. Igen, vólászolnak. Az iskola cime: VII., Rákóci-ut 21. Telefonszáma : 56—54. — Nobody. 1-2. Már
megindultak, e héten is volt, mint ahogy ezt
előre szokta jelezni a „Színházi Élet." 3. Igen.
4. Berlinben van. 5. Nincs meg a cime. —
H. J„ Felsőgalla. 1. Könyvalakban megjelent.
Kapható a „Színházi Élet" boltjában. 2. Csak
engedély alapján szabad előadni. — Ez a
módja. 1. Az Orsz. Szinészegyesülethez kell
beküldeni a folyamodványét. Mint karénekes
— ha jó hangja van — hamarosan kaphat
szerződést. — Satyika. Tessék Rózsahegyi
Kálmán szinésziskolójához fordulni, cime :
Népszinhóz-u. 22. — Anitra. 1. A múltkori
számunkban mór közöltük. 2. Igen, tessék
majd a „Színházi Élet" boltjóban eziránt érdeklődni. 3. Angelónál 500 K., a másiknál
az érat nem tudjuk. 4. Nem. 5. Igen. — P.
I., Sásd. 1. Elkón Zoltánhoz. 2. 1894-ben
született. 3. Britannia szálló. 4. Kassón lépett
először színpadra. — Cs. J. 1. 24. 2. Uray
Tivadar. 3. Főherceg Sándor-tér 4. 4, Vallási
kérdésre nem felel a „Színházi Élet." — Berlin. 1-2-3. Kérdéseire most gyűjtjük az anyagot. 4. Berlinben tartózkodik. — Ufa. 1. Igen.
2. Németül. 3. Az első kérdésben van a felelet. 4. Most jött haza. Egyelőre itthon marad.
— Anonim. Csupa költészet és tehetség minden verse, őszintén és komolyan sajnáljuk,
hogy nincs helyünk rá, hogy valamennyit leközöljük. A verseket átveheti szerkeszlőségünkben. d. e. 10—11 és d. u. 4—6 között.
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Kivágva a „Szinházi Élet* szerkesztőségébe
(VII., Erzsébet-kOrut 24.) kflldealó

SZAVAZÓ-LAP
a »Szinházi Elet* szerkesztősége által kiirt pályázatija a kővetkező feleletekkel veszek részt:
1, Ki a légszebb asszony?

2. Ki a legelegánsabb asszony?

3. Ki a legszebb leány?

*. Ki a legelegánsabb leány V

5. Ki a legszebb férfi ?

6. Ki a legelegánsabb férfi?

Név

Lakás:

Megfejtési határidő 1922. március 12.
I R megfejtést lapunk 1922. évi 12-ik számában Közöljük.
R SzinHázi Elet 1922. 8-ik számában köeölt rejtvény megfegfejtése : »Ákontó.n
R megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk k i :
I. d i j : »A gazdag lány« cimü színdarab
a szerző, Szenes Béla aláírásával.
II. dij : Adler Ädelina autogrammos fényképe.
III. d i j : Egy doboz »Floris« csokoládébonbon.
IV. dij: Egy üveg Eau de Cologne »Fée«
Wittek.
Helyesen fejtették meg 1831-en.
Rz első dijat Porgesz Ella (Esztergom,
Korona-kávéház), a második dijat IQádár
Manci (Szolnok. Cukorgyár), a harmadik
dijat Bleich Józsika (Budapest, István-ut
21.), a negyedik dijat Krausz Ilona (Budapest, VII. ker., Sip-utca 16.). — A vidéki
nyerőknek postán küldjük el a dijakat, a !
pestiek jelentkezzenek érte a szerkesztőségben 4—6 óra között.
Szerkeszti : INCZE SÁNDOR
Kiadja a .Színházi Elet* r,-t.
Igazgató: KIRÁLY JENŐ
Hirdetési vezérképviselet kfllföM részére : AnnoncenExpedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. |
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