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száma: 
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Kisképüek Szövetsége 
I r t a : S Z E N E S B É L A 

Van egy indítványom : a nagyké-
pűek egyre jobban terjeszkedő titkos 
világszövetségével szemben alakítsuk 
meg a K. Sz.-t, a Kisképüek Szövet-
ségét, 

Mélyen tisztelt polgártársak, kell-e 
indítványomat bővebben indokolni? 
A szó, melyet hangosan kimondtam, 
bizonyára ott szunnyadt szivük mé-
lyén, önök valamennyien érezték, 
hogy elérkezett az utolsó perc össze-
fogni a ragályszerüen terjedő nagy-
képűség ellen. 

„Nagyképű", e szó még regi béke-
beli kifejezés, rendszerint az „öreg," 
„vaskalapos," „akadémikus" szavak-
kal együtt használtuk. Evek multak 
és ma fájdalommal állapithatjuk meg, 
hogy a régi, öreg, békebeli nagy-
képűek könnyed és derűs angyalkák 
modern utódaikhoz képest. 

A kedves és türelmes hetvenéves 
„vaskalapos"-ok nyomába türelmet-
len harminc éven aluli kisöregek lép-
tek, valamely irodalmi forradalom 
„öreg marxistái", harcos hivei valami 
„izmus"-nak. Előbukkantak a tejfeles-

száj u akadémikusok, húszéves pro-
fesszorok, akik katedrai magasságból 
letekintve, mindent mélyen megvet-
nek, ami nem fér el az általuk egye-
dül üdvözítőnek hitt „izmus" keretei 
közé. Az öreg vaskalapos helyét el-
foglalta egy kevésbé természetes 
jelenség : a , nagyképű forradalmár, 
aki öt perccel a forradalom lezaj-
lása után már Akadémiát létesít a 
„forradalom vívmányainak védel-
mére." 

A nagyképűség, mely valamikor 
az érelmeszesedéssel egyidőben je-
lentkezett az öregeknél, gyermekbe-
tegség lett : irodalmi bárányhimlő — 
hol az a Steinach, aki visszaadja a 
fiatalságot e kisöregeknek? 

A nagyképűség csúnya, ártalmas 
betegség, megöli a természetességet, 
az egyszerűséget, a mosolyt, — lehet-e, 
kell-e védekezni eliene ? Szervez-
kedni, szövetkezni ellene? — mi-
csoda nagyképűség ! 

Mélyen tisztelt polgártársak, vissza-
vonom indítványomat. Nem alakítjuk 
meg a Kisképüek Szövetségét. 



2 S Z Í N H Á Z I ÉLET •S2 

Mindenekelőtt Sebestyén Géza igazgatót 
illeti elismerés : rövid időn belül immár 
másodszor mutatta meg, hogy van bátorsága 
és lelkesedése uj emberek felfedezéséhez és 
ezzel egyúttal elöntő bizonyítékát nyújtotta 
annak is, hogy mennyire okos és szükséges 
időnként a fiatal, újonnan jelenlkező tehet-
ségek előtt is megnyitni a szinház kapuit. 
Csak akik a szinház kulisszái mögött jára-
tosak, tudják, hogy milyen nehéz, majdnem 
reménytelen egy-egy uj embernek szinre ke-
rülnie, ami érthető is, írért hiszen a szín-
házak, melyek százezreket, vagy éppen mil-
liós összegeket költenek egy-egy darabra, 
nem mondhatnak le arról a vonzóeiőről, 
melyet egy-egy régi, sok sikertől p .tinás név 
gyakorol a közönségre, mig az uj szerzőket 
rendszerint bizonyos gyanakvás fogadja. 

A „Délibáb" 
szerzői közül 
legelőször Sze-
keres Ferencet, 
a komponislát 
kell bemutat-
nunk. Mint ki-
váló or-
gonamű-

vészt mér 
régóta is-

merjük. 
Életrajzét 
és operett-

Kuko Vince cigányprímás és Kompóthy Gyula 
Budai Színkör : „Délibáb" Amster felv. • 

jének történetét a következőkben foglalta 
a szinház előcsarnokában, ahol egy oszlop 
mögé húzódva nézte a bemutató estéjén a 
közönségnek a gyülekezését, amely az Ope-
rette élete, vagy halála fölött fog néhány perc 
múlva ítélni. Huszonhatéves, elvégezte a 
Zeneakadémiát és a Délibáb muzsikáját még 
1917-ben, tehát huszonegyéves korában 
komponálta. Kereken tizenegy Operette szö-
uegkönyvirónak a kezén ment keresztül 
azóta a muzsika, akik közül azonban egyik 
sem irt elfogadható librettót. Már-már a két-
ségbeesés környékezte, mikor a jószerencse 
Vágó Gézával hozta össze, aki bemutatta 
Siligai Ferencnek és ő végre Pánczél Lajos-
sal együtt megírta a várva-várt jó librettót. 
Mint érdekes epizódot említi, hogy még 1917-
ben, mikor a muzsikát komponálta, egy este 
a Zugligetben éppen a második felvonásbeli 
csókkeringőt játszotta nyaralójában, melyet a 
véletlenül arra sétáló John Cotley amerikai 
szinházi ügynök meghallott. A keringő any-

anyira megtetszett az ameri-
kainak, hogy bekopogott és 
bemulatkozva kérte az előtte 
ismeretlen zeneműnek a kot-
táját. Mikor Szekeres megma* 
gyarázta, hogy saját kompozí-
ciójáról van szó, ötezer dol-
lárt, az akkori valuta szerint 
óriási összeget ajánlott fel a 
keringő amerikai kiadásának 
jogáért. Szekeres ezt az aján-
latot elfogadta és a keringő 
azóta már meg is jelent New-
yorkban 

Egyébként — fejezte be Szekeres 
előadását — már két éve várjuk ezt 
a bemutatót, melyet kereken huszonöt 
akadály gátolt eddigi előadásában. 
A huszonötödiket alig egy órával ez-
előtt hárítottuk el, tudniillik nem 
készült el az egyik díszlet és csak most, 
az utolsó pillanatban sikerült pótol-
nunk . . . 

A két másik szerző közül a szöveg-
író Siliga Ferenc eddig mint ujságiró 
és novellista működött, sőt kisebb dol-
gaival már színpadon is szerepelt. Pán-
czél Lajos a mozi irodalom terén és 
mint ujságiró szerzett érdemes nevet. 

Nagyon kedves, rokonszenves fia-
talember mind a három és egyforma 
lámpalázzal várták a nagy pillanatot, 
mikor a zenekar rákezd a nyitányra. 
De nem is csoda, ha meggondoljuk, 
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hogy a nézőtéren ott ült Beöthy László 
az Unió vezérigazgatója, ifj. báró Wlassits 
Gyula, az állami színházak főigazgatója és 
Szirmai Imre, a ßlaha Lujza Szinház igaz-
gatója. Nem kis dolog ennyi színigazgató 
előtt „levizsgázni !" 

Nyolc óra felé a szinház már zsúfolásig 
teli van, de az előcsarnokban még mindig 
seregestül állnak a csodákban reménykedők, 
akik mér nem jutottak jegyhez, de mégsem 
adják föl a reményt, hogy valamilyen ulon-
módon mégis csak bejutnak. Autók és ma-
gánfogatok állnak hosszú sorban, gyönyörű, 
elegáns hölgyek és lányok szállnak ki belőlük, 
akárcsak egy téli premiéren. Csak a földszint 
hátsó sorainak és az erkélynek a közönsége 
az a sajátságos, bájos, naiv és lelkes kis-
polgári publikum, amely csakis a budai szín-
házban található. Rengeteg fiatal leány, gon-
dosan vasalt ruhácskákban, szemükben a 
várakozás és izgalom tüze. Látszik rajtuk, 
hogy ünnepnek tekintik a színházba járást, 
eseménynek, melyről napokig, hetekig, egé-
szen a legközelebbi bemutatóig érdemes 
beszélni. Budai habitüék, akik pontosan meg-
jelennek az ő saját, külön színházuk bemia-
tatóin, ismerik kedvenc színészeik és színész 
nőik minden erényét és trükkjét, előre örül-
nek Tamás mókáinak, találgatják, hogy az 
elegáns Kompóthy Gyula milyen uj dressztl 
fóg végig gázolni a női sziveken. 

Nyolc óra, a villamoscsengők berregnek. 
Sebestyén Dezső, a közkedvelt „Dódi direk-

toi" ezredszer fejezi ki sajnálkozását, hogy 
„sajnos, nincsen már jegyünk" és a jegy 
nélkül maradottak, mit tehetnének bölcseb-
bet ?, lemennek a kertbe, a zenekari bejáró 
ajtajához állnak és a nyitott ablakon keresz-
tül hallgatják a muzsikát. Ez a muzsika-
hallgatás is specialitása a Horváth-kertnek. 
Mialatt az édes-bus keringők dallaméra a 
színpadon a szövegkönyv utasítása szerint 
vall szerelmet a bonvivant a primadonnának, 
azalatt a Horváth-kertben a szinház falához 
simulva sok-sok fiatal sziv dobog meg. Bent 
pedig megkezdődik az előadás : 

Egy elegáns pesti játékklubban izgatottan 
tárgyalják a legutóbbi eseményt : gróf Pen-
teley Armand, a dúsgazdag fiatal mágnás 
hetek óta hallatlan balszerencsével játszik és 
a beavatottak tudják, hogy a zsebében lévő 
néhány ezerkoronáson kívül aligha van már 
egyebe. A letörés első jeleként Zách Lola, a 
ragvogni, pompázni akaró színésznő jelenti 
be a grófnak, hogy közbejöt takadályok miatt, 
szakitaniok kell. A gróf tudja, hogy Lola 
azért hagyja el, mert már nincsen pénze és 
keserű mosollyal veszi tudomásul, hogy a 
pénz és szerelem el nem választható iker-
testvérek. Egy zsöllyébe ülve elmélkedik arról, 
hogy : 

Pénz. pénz, minden csak pénz, 
A nő, a csók, a mámor. 
Pénzért ihatsz vigan 
Földi örömök borából, 
Pénzért szebb lesz a dal. 

SZERZŐK ÉS FŐSZEREPLŐK 
Alsó sor : Siliga, a szövegíró, Lóránt, a rendező, Szekeres, a zeneszerző. Felső sor : Pallós János, 

Zöldhelyi Annus, Kompóthy Gyula, Timár IIa. Tamás Benő Amster felv. 
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Pénzért minden harc diadal, 
Szállhatsz völgyön, hegyen, 
Csak pénzed sok legyen ! 

Szeretne menekülni, uj életet kezdeni, de 
nem tudja, hogy hol kezdje el ? Nincs me-
nekvése, a kártya, a bűvös szirén nem 
ereszti karmaiból : 

Hej, kártya, kártya, gőgös démon, 
Veszélyes vagy, miként a nő, 
Aki egyszer hozzád szegődik. 
Nem szabadul meg már többé ő . . . ! 

Már csak három ezrese van . . . Ezt fogja 
feltenni ma a bakkarétra. Ha nyer. jó, ha 
nem, hát jöjjön, aminek jönnie kell ! 

Bemegy a kártyaszobába. És mialatt Pen-
teley bent nagy, utolsó izgalmas csatáját 
vivja a hűtlenné lett szerencsével, a szinen, 
a klub nagy csarnokában pazar álarcos mu-
latság folyik. Itt mulat Lola is, 
uj barátjával, Csóry Pállal, a ze-
neszerzővel, akinek nagyszerű 
kedve van, mert éppen ma szer-
zett egy uj szimfóniát a . . . tra-
fikból ! Meg is kinálja véle bará-
tait. A léha, könnyelmű tömeg-
ben csak egyetlen értékes és 
szépséges igazgyöngy akad : Bar-
csay René, egy Penteléről való 
földbirtokos leánya, aki titokban 
már régóta szerelmes a züllés 

útjára tért grófba és kétségbe-
esetten hallja róla, hogy immár 
feltartóztathatlanul rohan a vég-
veszélybe. René nem tud ebbe 

belenyugodni és elhatározza, hogy minden-
áron megmenti a grófot. 

A karnevál szines balettje után sápadtan 
magéból kikelve jön Penteley a játékszobéból 
Mindsnét elveszítette. Hasztalan könyörgött a 
Coeur dáméhoz, a szivkirálynőhöz, a kér 
tyások védasz-
szonyához, a 
szerencse végleg 
elfordult tőle és 
számára nem 
marad más hátra, 
mint a ha lá l . . . 

Megrendeli az 
utolsó pohár 
pezsgőt, zsebébe 
nyul, hogy kive-
gye revolverét, 

Kompóthy, Zöldhelyi 

Tímár IIa, Zöldhelyi Annus 

mikor hirtelen 
riadtan ugrik föl. 
A véle szemközti 
falon egy óriási, 
az egész falat 
elborító kártya 
jelenik meg : a 
Coeur dame ! Es 
még mielőtt Pen-
teley magához 
térhetne, a sziv-
királynő kilép a 
kártyából és azt 
mondja neki : 
Hozzám fohász-
kodtál, meghall-
gattalak, segíteni 
fogok rajtad ! 
Jöjj velem . . . ! 

— Hová ? — 
kérdezi az el-
ámult gróf. 

— Az életbe . . . a f énybe . . . a napsugárba . . . a 
gazdagságba ! 

És Penteley kábultan, ámuló csodával követi a 
rejtélyes n ő t . . . 

A második felvonás Monte Carlóban játszódik. 
Renének sikerült rávennie nagybátyját, hogy utazza-
nak ide és itt, mint a rejtélyes Couer dame érint-
kezik a gróffal, aki, mióta René hozzácsatlakozott, 
hallatlan szerencsével egyre csak nyer. Ám ez 
a szerencse nem teszi boldoggá, mert most már 
egy uj érzés nyugtalanítja : szerelemre gyulladt a 
rejtélyes, ismeretlen szivkirálynő iránt és rettegve 

Zöldhelyi, Pallós 
udai Színkör: „Délibáb' 

Amster felvételei 
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gondol arra, hogy talán éppen olyan csodá-
latos módon fog életéből el is tűnni, mint 
ahogyan abba belépett. Könyörögve énekli 
neki : 
Délibáb . . . délibáb . . . 
Reszketőn, vágyón . . . Karom feléd kitárom, 

Délibáb . . . 
délibáb . . . 

Oh ne tűnj el, 
mint az álom! 
Délibáb . . . 

délibáb . . . 
Követem ala-
kod lázban 
égve. 
Nyomtalan ne 
suhanj 

Hét el a messze-
ségbe . . . ! 

De nerrcsak Pen-
teley kíváncsi arra, 
hogv kicsoda tulaj-
donképen a Couer 
dame is, hanem 
Lola is, aki Csóry 
Pállal ugyancsak 
Monte Carlóbanmu 
lat. Lola érdeklő-
dése különösen az-
óta növekszik,mióta 
megtudja, hogyPen-
eteley mér-ujra dús-
gazdag. Megbizza 
tehát Csóryt, hogy 
mint detektív nyo-
mozza ki a dolgot. 
Csóry végtelenül 
mulatságos baklövé-
sek egész sorozatát 
követi el mii végre 
kideríti, hogy a kér-
dezett hölgy: 112 éves, Kanmacskón szü-
letett, tábornok I 

Mint zeneszerző egyébként sincsen meg-
elégedve Monte-Carlóval, ahol a rigók állan-
dóan hamisan fütyülnek. Egyetlen vigaszta-
lása, hogy egy nagyszerű kupiétéma jutott 
az eszébe, melyet m-'ndjárt be is mutat Lolá-
nak. És ezzel lemászik a színpadról a zene-
karba és a közönség nagy hahotája köze-
pette eldirigálja az uj kompozíciót ! 

Penteley «isszatér Renével, aki bejelenti, 
hogy hivatása immár véget ért, válniok kell. 
Bucsuzóul csak azt fogadja meg Penteley, 

hogy soha többé kártyához és könnyelmű 
nőhöz nem fog többé nyúlni. Penteley meg-
hatva fogadja ezt meg és Renée megígéri neki, 
hogy ha betartja fogadalmát, ugy még fognak 
találkozni. . . Pentelén ! 

Alig távozik René, Lola lép a szinre és 
csábító szépségének minden boszorkányos 
varázsával próbálja visszahódítani Penteleyt. 
Penteley ellent próbál állni a kísértésnek, de 
Lola egy szenvedélyes és váratlan mozdu-
lattal hirte/en karjóba szorítja és megcsó-
kolja. E pillanatban lép be René, aki fel-
indultan látja, hogy milyen hamar feledke-
zett meg fogadalmáról Penteley- Most hát 
örökre válni fognak . . . Penteley könyörögve 
kérleli, hogy maradjon, de René szilárdan 
kitart elhatározása mellett. És Penteley le-

sújtva látja, hogy a 
napfényes napokra 
újra csak szomorú-
ság következik : 

Az élet ilyen, 
angyalom, 

Árnyéka sok, 
Mindent ígér, de el 

nem ér, 
Semmit, semmit, 

csak akar I 
Szép, szép, 
messziről, 

Oh, de csak lidérc-
fény és tüze hazug, 
Szépségből, jóból, 
Hűségből, csókból, 
Nékünk csak 

morzsa jut I 

És mialatt Pen-
teley kétségbeesve 
áll a tengerpartján, 
a hajó messzire vi-

Kompöfhy Gyula 

szí a drága, 
szépséges szivki-
rálynőt . . . I 

Á harmadik 
felvonásbanPen-
telén vagyunk, 
Penteley gróf ősi 
kastélyéban, me-
lyet Barcsay Gá-
bor, René édes-
atyja vásárolt 
meg annak ide-
jén az árverésen 

Jánossy Terka, Németh Eszti, Huszár Ili, 
Nagy Vilma, Rajz Irén 

Budai Színkör: .Dél ibáb ' Amster felv. 

Z'tldhelyi és Tamás 
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Tímár, Zöldhelyi, Kompóthy 
Budai S?inkBr: „Délibáb" 

Ari-ster felvételei 

Pallós, Zöldhelyi,Tamás 

Timár IIa 

lelt az est sikerének-
Kompóthy hóditóan 
elegáns, széphangu 
Penteley volt. Jóizü ká-
binetalakitás volt Pal-
lós János nyugalma-
zott alezredese, groteszk 
táncait néki is meg kel-
lett ismételnie. 

Barcsay René szere-
pét Timár Ha játszotta, 
tökéletes játéktudás-
sal és brilliáns ének-
technikával. Különösen 
magas hangjai csil-

lognak tökéletes fénnyel. Igen nagy sikere 
volt. De métlán szolgáltak a tapsokra a ki-
tűnően táncoló, temperamentumos Lóránt 
Edit, Hamvas Józsa és kisebb szerepeikben 
Gáspár Jenő és Reviczky Etel. A zenekart 
Donát Lajos vezényelte tudással és lendüle-
tesen. A kitűnő rendezés Lóránt Vilmos ava-
tott kezét dicséri. 

A siker igen nagy volt. Az első és máso-
dik felvonás után sürün szólították ki a sze-
replőket és a szerzőket, akik a mai estén 
egy sok Ígérettel biztató szerzői karrier utján 
indultak el. 

így bizonyos, hogy a „Délibáb" szokatla-
nul nagy sikere nem marad puszta délibáb, 
hanem a legigazibb valóság les? 

és akitől a gróf most újra visszavásárolta 
birtokát. Barcsayék nagyban készülődnek a 
gróf fogadtatására, aki megérkezik és ámulva 
veszi észre azt a nagz hasonlóságot, mely 
René és a rejtélyes Couer dams közölt 
van ! A bonyolult helyzetet, mely a gróf ideg-
zetét már-már egészen feldúlja, végre is Lola 
menti meg, aki megbánta könnyelműséget 
és eljött, hogy mindent jóvá tegyen. Egymás 
karjába vezeti a szerelmeseket és ő 
maga Góry Pállal művészi útra kel, 
amely előreláthatólag szintén házas-
sággal fog végződni. 

Szekeres Ferenc muzsikája pompá-
san szinezi ezt a mulatságos és mind-
végig érdekes, 
fordulatos szö-
veget. Szinte túl-
ságosan pazar-
lón szórja me-
lódiáit, a fiatal-
ság tékozló bő-
kezűségével. 
Tánczenéje csu-
pa ötlet és ritmus, 
keringői lágyak, 
fülbemászók, ér-
zékiek. Hangsze-
relése megle-
pően ötletes és 
tökéletes szaktu-
dásra valló. 

A szinház leg-
java erőit álfitot-
ta sorompóba a 
sikerért és olyan 
előadást produ-
kált, melyhez ha-
sonló jóban már 
régen gyönyör-

ködtünk. Különösen Tamás Benőt kell kiemel-
nünk, aki a második felvonásbeli Chaplin-
utánzatával viharos derültséget és tapsorkánt 
váltott ki. Csóry Pál zeneszerzőt játszotta és 
minden számát két-háromszor ismételtelte 
meg a közönség. De méltóan sorakoztak mel-
léje a többiek is : a nagyszerűen táncoló és 
ragyogóan elegáns Zöldhelyi Anna, aki mint 
vendég játszotta Lolát és egyik főtényezője 
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Jaj, csak mar megnyílnának! 
Tessék elhinni, hogy a pesti bakfisoknak 

és a szinház egyéb lelkes barátainak már 
régen nem a tevasz a kedvenc évszakuk, 
amikor, amint azx Zerkovitz olyan szépen 
mondja: »Minden virág nyílik...«, hanem a 
nyár dereka és az ősz eleje, amîkor a 
íszinházak kapui nyílnak. Nincs az a szerény 
ibolya vagy szerénytelen', százkoronás 
gyöngyvirág, amelynek nyílása felérhetne 
például a Királyszinházéval. Érthető te-
hát, hogy mialatt az önző színészek és 
színésznők a Balatonban vagy az Északi-
tengerben lubickolva sóhajtják, hogy bár 
sohasem múlna el a nyár, ezalatt Buda-
pesten a szinház rajongói már nem is a 
napokat, hanem a perceket számolják, me-
lyeknek elmultával 'kedvenc színházaikba 
újra elmehetnek. Tekintettel azonban, hogy 
a színművészet imádása nem mindig egyesül 
kifogástalan matematikai tudással, a »Szjm-, 
házi Élet« olvasói számára a legmegbízha-
tóbb adatok alapján kiszámítjuk, hogy 
mennyi ideig kell még az egyes színházak 
előadásainak megkezdésére várniok. 

Legkisebb türelemre a Blaha Lujza Szín-
ház híveinek van szükségük, mert ott már 

Timár 11a 
Buda i Sz ínkör : „Dé l ibáb" Amster felvétel 

augusztus ötödikén megkezdik az előadást. 
Feltéve tehát, hogy a nyájas olvasói a »Szín-
házi Élet«-nek ezt a számát 1922 julius 29-én 
reggel 8 órakor veszi a kezébe, ugy még 
1922 auguszltus 5-ikének esti 8 órájáig' 
(összesen 7 napig, illetve 180 óráig, vagy'is 
10.800 percig kell még várakoznia. Színé-
szeknek, akik minél távolabb szeretnék 
tudni a megnyitást, másodpercekre is ki-
számítottuk és talán vigasztatónak fogják 
találni, hogy még: 648.000 másodperc sza-
badságuk van, feltéve, hogy a szinház órája 
jól jár és pontosan kezdik az előadást. 

Ä Belvárosi Szinház és az Andrássy'-uti 
Szinház augusztus tizenkettedikén nyit. Ez 
(fenti számításaink alapján 14 napot, 348 
\árát, 20.880 percet és J,252.800 másod-
percet tesz ki. 

Ä Magyar Szinház és a Király Szinház 
Ugusztus 19-én nyitnak. Ez 21 nap vagyis 
1528 Ióra, 31.680 perc, 2,200.800 másodperc. 

Ä Nemzeti Szinház szeptember elsején 
(nyit és így ugyancsak próbára teszi törzs-
közönsége türelmét. Mert nem kevesebbet, 
tnint 34 napot, illetve 852 órát, 51.120 per-
cet kell várakozniok. 
I Ä Vígszínház augusztus 15-én kezdi az 
u j évadot. Ez 17 nap, illetve 600 óra, 
36.000 perc, 2,160.000 másodperc. 

Äzl Opera éjs a Városi Szinház még nem 
árulták el, hogy mikor kezdenek? 

Zöldhelyi Annus 
Budai Színkör: „Délibáb" Amster felvétel 
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A Színházi Élet törvényszékének e heti vádlottja Bajor Gizi. Rémes, hogv mit 
csinált ez a Bajor ! A napilapokban nyilatkozatok jelentek meg róla, hogy ját-
szik a Vígszínházban. Aztán az jelent meg, hogy nem játszik, aztán az, hogy 
játszik a Vigben is, a Nemzetiben is. Most végül Hevesi Sándor a Nemzeti uj 
direktora végérvényesen ugy nyitatkozott, hogy nem engedi Bajort játszani a 
Vigben. mert a Nemzeti egyetlen egy nap sem nélkülözheti a művésznőt. Hát kérem 
ezt nem lehet csinálni ! Büntetlenül senki sem lehet annyira tehetséges. S bár 
enyhítő körülménynek tekinti a bíróság, hogy Bajor Gizi szívesen megosztaná 
magát a két szinház között, mégis le kell folytatni ellene a tárgyalást. A 

bíróság elfoglalja helyét és megkezdi a vádlott kihallgatását. 

Vezeték- es keresztneve ? Bajor Gizi. 
Családi állapota ? Kitűnő. 
Hol született ? Budapesten. 
Hol szeretett volna ? Ugyanabban az 

utcában. 
Mi a foglalkozása ? Színésznő. 
Ha nem lenne színésznő, mi szeretne 

lenni? Csak azért is színésznő. 
Ki a kedvenc írója ? Az lesz, aki csak 

nekem ir majd. 
Ki a kedvenc költője ? Az, aki hozzám ir 

majd. 
Ki a kedvenc zeneszerzője? A fülemile. 
Ki a kedvenc szobrásza? Még nem 

mintázott senki. 
Mi a kedvenc étele ? Egy jókora szerep 
Mi a kedvenc itala ? Dicséret. 
Mi a kedvenc hajviselete ? A Csillag Annáé. 
Szeret-e dohányozni ? Még kukoricát is. 
Szeret-e sportolni ? Szeretnék. 
Szereti-e a verseket ? De nem tanulni. 
Szereti-e a kritikusokat ? Van olyan is. 
Mi volt életének legnagyobb élménye ? 

Mikor megszülettem. 
Babonás ? Soha! 
Mi a kedvenc szavajárása ? Példátlan. 
Mi a terve a nyárra ? Ember tervez — 

valuta végez. 
Szeret-e moziba járni ? Már nem flörtölök-
És cirkuszba? Ha az Oedipust játsszák. 

Mi a kedvenc állata ? Az én hűséges 
kutyáim 

Mi a kedvenc színe ? A huszfrankos 
aranyé. 

Szeretne-e.operettbe játszani? A legfőbb 
vágyam. 

Kártyázik ? Mi az ? 
Mit csinálna, ha megütné a Főnyereményt ? 

Elrágnám. 
Szeretne-e szinházdirektor lenni ? Csak 

nem szekiroztatom magamat ! 
Milyen volt gyermekkorában : Hisz még 

ma is az vagyok. 
Mik a tervei a jövő szezonra ? Még job-

ban élni. 
Hitelesítse a jegyzőkönyvet: Tessék: 

IAJJjCaÍ^Vu 

^Oiu/riOuZi, 
4 
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Melyik a szebb: a férfi, vagy a nő? 
Szász Zoltán azt mondja: a férfi — Az olvasók azt mondják: a nő 

Döntsön a fényképész! 
Szász Zol ién legutóbbi Strand c imü 

cikkére vonatkozólag olvasóink köréből 
ugy nőktől, mint Férfiaktól a levelek nagy 
tömege érkezett be, melyek különösen a 
közlemény a m a áll í tásával foglalkoznak, 
hogy a férfiak szebbek, mint a nők. Bér 
sokan vé leményükkel e m e áll í tás mellé 
so rakoznak , egyesek vitatják e tétel he-
lyességét. Épp ezért szükségesnek tar-
tottuk magát a z irót megkérdezni , mi az 
e l lenkező á l láspont ta l s zemben a fel-
fogása ? 

* 

— Az ilyen állítások — mondotta Szász 
Zoltán — hogy a férfi szebb, mint a nő, 
mint általában minden embertömegekre vonat-
kozó Ítélet, nem mennyiségtani értékű száz-
százalékos igazság tartalmú állitások, hanem 
csupán nagyjában az esetek túlnyomó részére 

vonatkozólag igénylik az érvényességet. Leg-
olcsóbb és épp ezért a legkevésbé megálló 
az a tagadhatatlanul eléggé elterjedt ellen 
velés, hogy de gustibus non est disputandum. 
azaz hogy : Ízlésekről nem lehet vitatkozni. 
Ez az egyéni gondolkodásmód elfogult han-
goztatása s tulajdonképen lemondás arról, 
hogy az ember általános Ítéleteket mondjon, 
közönségesebben szólva, hogy az orránál 
tovább látni igyekezzék. Aki ezt a maximát 
kérlelhetetlenül alkalmazza, annak egy-
általában nem szabad azt mondani, hogy 
van szép nő és rut nő, hogy vannak szép 
képek vagy más műtárgyak s vannak silá-
nyak, annak általában minden esztétikai Íté-
letről, minden rangsor megállapításról az esz-
tétikai, sőt körülbelül a morális világban is 
le kell mondani. A valóság pedig az, hogy 
nemcsak a mükritikusok és művészek, de 
minden ember uton-utfélen mond érték- és 
rangitéleteket élő és élettelen szépségekről. 

Egy szép férfi 
Nemes felv. 

Egy szép nő 
Nenjes felv. 



azzal az igénnyel, hogy ezek többé-kevésbé 
általános érvénnyel biró tételek legyenek, 
amit azzal is szoktak alátámasztani, hogy ő 
tárgyilagosságra törekszik, hogy más is elfo-
gadhassa a véleményét.' Ami mármost magát 
a szorosan vett aktuális kérdést illeti — azt a 
problémát ugyanis — hogy mi szebb, a férfi 
vagy a nő, erre vonatkozólag múltkori cik-
kemben már jeleztem azokat az alaptételeket, 
melyekre ezt a véleményemet alapítottam. 
Ilyen például az, hogy a magasság — már 
amennyiben nem fajul abnormis óriásisággá 
— egy szépségelem. Ugyanilyenként emiitet-
tem a derék és láb hosszviszonyát. Mindezek 
az emberi test fejlődési törvényeiből levezet-
hető tételek. Ha ugyanis elfogadhatjuk azt, 
hogy a szépség nem egyéb, mint az összes 
szervek és működések és ezek összhangjának 
s igy végeredményben az ember biológiai 
típusának tökéletes kibontakozottsága, akkor 
el kell a következőket is fogadni : az ember 
egyéni fejlődésének lényeges eleme a függő-
leges irányba való növekedés, továbbá a 
lábaknak a derékkal, illetve a törzzsel szem-
ben való gyorsabb növekedése a gyermek-
ségből a felnőttségbe való átfejlődés folyamán. 
Hogy mást ne mondjak, az csak kétségtelen, 
hogy a felnőtt ember átlagban magasabb, 
mint a gyermek, ami egyáltalában nem jelenti 
azt, hogy nincsenek alacsonyabb negyven-
éves emberek, mint igen sok tizenhároméves 

fiu. Ugyanígy kétségtelen, bér kevésbé köz-
tudomású &£, hogy a gyermeki testet kü-
lönösen jellemzi a felnőtt testtel szem-
ben a lábak aránylagos, a törzshöz viszo-
nyított rövidsége, nos, az is kétségtelen, 
hogy a nő testileg — nemi jellemvonásai-
tól egyelőre eltekintve — egy átmenet a 
gyermek és a felnőtt között (hogy lelkileg is 
az, azt most nem tárgyalom). Hogv igy nézve 
a szépség kérdését, a nő a férfi mögött jön, 
azaz, hogy a nő tulajdonkép egy a fejlődés 
folyamán előbb megálló tipus, mint a férfi, 
az nyilvánvaló. Nemcsak az előbb emiitett 
adat, de a testi arányok egész tömege bizo-
nyítja ezt, ami viszont nem jelenti azt, hogy 
nincs töméntelen magas nyakigláb nő, aki 
megszégyeníti az alacsony, rövidlábú férfiak 
tömegét,, már amennyiben ez megszégyení-
tésnek nevezhető. Ezek az igazságok nem-
csak az embertani, az ember testi tulajdon-
ságaira vonatkozó kutatásokból leszűrt tételek, 
de kiolvashatók az emberi testet feldolgozó 
művészi alkotásokból, s a naiv szemlélő is e 
műalkotások átérzése közben tudattalanul el-
ismeri ezeket az igazságokat. 

— Ami pedig a nemi tulajdonságok szere-
pét, az emberi testre vonatkozólag illeti s 
különösen azt a megjegyzést, amit sok levél 
hangoztat, hogy az ember célja a fajfentartás 

Egy szép férfi 
Nemes íelv. 

Egy szép nő 
Nemes felv. 
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Egy molett hölgy 
Mészöly fel". 

Egy molett férfi 
Mészöly felv. 

sereg szép férfit, aztán beszéljenek a 
képek! Ezzel egyidejűleg azonban a 
fényképésznek is lenne pár szava. Helyt 
adunk annak is. 

1. 
Igen tisztelt Szerkesztő ur ! 
Második éve figyelem a Palatínus strand-

fürdő közönségét még pedig nemcsak objek-
tiven, hanem „objektívvel" is, vagyis pártat-
lan és meg nem vesztegethető fényképész-
masinámmal. Tapasztalataim eredményeké-
pen határozottan a női szépség elsőbbsége 
fölött döntök. Mert az emberi test szépségé-
nek elbírálásánál nemcsak a nyers-formák 
a döntőek, hanem az a sok ezerféle, szóvfal 
ki sem fejezhető valami, amit a test „kultu-
ráltsága" elnevezéssel szoktunk megjelölni 
és amely valósággal megnemesiti, különös 
bájjal itatja ét a bőrt, sajátságos varázst 
kölcsönöz és esztétikailag széppé teszi az 
ember megjelenését. Mindez a kifinomult 
idegzetű, modern ember előtt igen nagy 
súllyal esik latba és mert ezeket a követel-
ményeket én sokkal inbább találtam meg a 
nőknél, mint a férfiaknál, szavazatomat a 
női szépség felsőbbségére adom. 

Tisztelettel 
Nemes, 

a Palatínus strandfürdő 
fényképésze. 

II. 
Igen tisztelt Szerkesztő ur ! 
Én azt vallom, hogyha az ember elfogulat-

lanul akar Ítélni a női és férfi szépség kér-
désében, ugy ne azokat a kiváltságos helye-
ket keresse fel, ahol néhány jólétben és 
kényelemben kitenyésztett diszférfi és nő 
jelenik meg, hanem a valódi tömeget kell 
vi?sgálnia, az átlagférfi és az átlagnő vi-
szonyát. Erre természetesen az úgynevezett 

lévén, az erre szolgáló organikus konstruk-
ciók minél tökéletesebb kifejlettsége, ez nyil-
vánvalólag helyes. Nem is akarja senki eme 
testi tulajdonságok szerepét a többiek mellett 
lebecsülni. Hiszen, amikor azt mondtam, hogy 
a szépség az összes szervek kifejlettsége, 
akkor természetesen ezekre is gondoltam. 
Ha azonban az a kérdés vetődik fel, hogy 
melyik szebb : a férfi, vagy a nő, akkor nem 
az őket elválasztó, őket ellentétbe helyező, 
tulajdonságokat kell nézni, hanem a nem 
sajátosan nemi emberi tulajdonságokat: ezek 
alkotják azt a közös nevezőt, amelyre a 
férfit és nőt hozni lehet. 

Itt különben az ügy bonyolultabbá válik, 
mert hiszen alig van alkatrésze az emberi 
testnek, melyről meg ne lehetne állapítani, 
hogy férfié vagy nőé, mely tehát közvetve és 
távolról nem birna nemi jellemvonással, ami 
azt jelenti, hogy a férfiasság és a nőiesség 
koncentrálva van ugyan sajátos nemi tulaj-
donságokban, de azért enyhén, nem annyira 
szembeszökő formákban s arányokban el-
ömlik az egész testen. Egyelőre csak ennyit 
mondhatok. Terebélyes kérdés ez, melynek 
minden ágabogát ugy -sem lehet a „Színházi 
Élet"-ben kibontakoztatni. • 

A „Színházi Élet" helyt adva a cikkiró 
nyilatkozatának, nem döntött a kérdés-
ben, hanem a végleges Ítélet kimondá-
sát rábízta fényképészeire azza l , hogy 
járják végig a pesti strandfürdőket, fény-
képezzenek le egy sereg szép nőt és egy 
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ingyeni^zodákban, az újpesti szigetek öblei-
ben van legtöbb alkalom, ahová tömegesen 
rándulnak ki a legkülönbözőbb társadalmi 
osztályok férfiai és női. Nos, én, mint ezek-
nek a tömegstrandoló helyeknek alapos isme-
rője, nyugodtan állithatom, hogy a fürdő-
kosztümre levetkőzött átlag férfi határozottan 
esztetikusabb jelenség, mint az ugyancsak 
átlagnő. A kevésbé jómódú nő hamarabb 
hervad el, mint a férfi, izmai ruganyosságát 
veszti, lábai a sok járástól, állástól eresekké 
lesznek, járása nélkülözi azt a sajátságos 
frissességet és bájt, mely a szépség elenged-
hetetlen kelléke. Ezzel szemben a férfiak 
mindegyikében van valami ősi, nyers erő, a 
szépségnek csiszolatlan gyémántköve, az élet-
nek szinte szuggesztív ritmusa. Én tehát 
végső eiedményképen az uszódresszes férfi-
nek nyújtom a pálmát. 

Mészöly László, 
a „Színházi Élet" munkatársa-

• 

Mint méltóztatnak látni, nagyon nehéz 
dönteni ez ügyben. A fényképészeink-
nek is más és más a véleményük. 
Mészöly mesternek a férfiak. Nemes-nek 
a nők tetszenek jobban. N ncs más 
hára : beszéljenek maguk helyeit a 

fényképek. Kinek a pap, kinek a 
papné. 

MI JÁR EGY SZÍNDARAB-
CÍMÉRT ? Balatonfüreden 
történt. A kávéházban együtt 
ültek egy társaságban Szoma-
házy István és Szenes Béla. 
Már jóval éjfél ulán járt az 
idő, mikor Szenes, mint jó 

.családapa, indulni akart hazafelé lefeküdni. 
Halt — szólalt meg ekkor Szomaházy 

— nem megy addig haza. amig nem ad 
címet a revümnek, amit a Sziget Színpadnak 
irtam. 

Ezzel a társaság zajos helyeslése között 
visszanyomta helyére Szenest, aztán bele-
kezdett a darab tartalmának mesélésébe. 

Egy negyedóra alatt Szomaházy elmesélte 
a revüt, amelynél vidárrabbat és ötletesebbet 
keveset irtak. Ujabb negyedóra alatt viszont 
az álmos Szenes is kiizzadta szorongatott 
helyzetében a cimet, amelynél jobbat lám-
pással sem lehetne találni : „Sári nagy nő 
lesz". És fél g aléltan kérdezte : 

— Na és most mit kapok érte ? 
Szomaházy rövid gondolkodás után feleli : 
— Tudja mit ? Mint ahogy a zongoránál 

szokás, ki fogjuk irni a szinlapra : „A cimet 
Szenes Béla engedte át szívességből." 

Hát nem szépek a férfiak . . . ? Mészöly felv. 
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Miről irjak? 
Irta : KENDE GÉZA 

Hétfő van. A legkellemetlenebb, a leg-
ellenszenvesebb nap, a demarkációs vonal 
a pihenés és a munka között, amelyen 
utálatos következetességgel egy esztendő-
ben ötvenkétezer kell átlépni. Reggel tiz 
óra yan. A legkellemetlenebb, legellen-
szenvesebb örája a napnak. A korán fek-
vőknek késő, a későn fekvőknek nagyon 
korán. A (reggeli tiz órának nincs karaktere. 
TjZ órakor reggel nem végződik és nem 
kezdődik semmi és én itt ölök a Ritzben, 
a tisztogató asszonyok sikálják a padlót, 
kefélik a piros bársony székeket, az ajtó-
kat megnyikorgatja a szél, léghuzam van 
és nekem írni kell a »Színházi Elet«-nek, 
harminc percem van csak és amikor nagy 
nehezen belefogok, jön egy ember, kissé 
kopott, de bőbeszédű és magyarázza, hogy 
egész újfaj ta repülőgépet talált fel, vigyem 
B találmányt Amerikába, gazdagok leszünk 
mind a ketten, csak egymillió dollárt kér, 

Egy szép nő 
Nemes felv. 

Egy szép férfi 
Nemes felv. 

valami előleget is, ne utasítsam vissza, 
a hazámnak teszek szolgálatot és egy asz-
szony is vár, aki ki akar menni New-
Yorkba, vegyek neki hajójegyet, hát mi 
nekem 150 dollár, ő majd visszafizeti, csak 
egyszer átkeiüljön - és milyen hálás lesz, 
'istenem, olyan hálás ínég nem volt senki, 
mert ő nem1 olyan ám, mint a többiek, 
akik csak Ígérnek, ő tényleg hálás lesz, 
Sőt már most is hajlandó bebizonyitani, 
tna: hétfőn reggel tiz órakor... 

Hogy miről i r jak? A témát megkaptam. 
«Nagyon könnyű témát adni, még hozzá 
olyan kitűnő témát. Tessék csak meghall-
gatni: »Budapest és New-York nyáron 
színházi szempontból nézve. « Semmi mo-
solygás. Szórul-szóra leirtam a telefonpa-
rancsot. »... s zém pontból nézve!« Ez is 
Jjenne Volt, sőt ez a fő, a lényeg, a téma. 
Tehát szinházi szempontból kell néznem 
egyidejűleg Budapestre és New-Yorkra, ami 
nekem nem is nehéz, mert hiszen a szi-
vemben egymás mellé került ez a két város, 
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\ 
ugy mint Buda és Pest, szép hid köti össze, 
a sóhajok, a vágyódások hídja, két pilléren 
nyugszik, minden pilléren egy szempár, 
tele szerelemmel, tele szenvedéllyel, tele 
akarással... Ha New-Yorkban vagyok Bu-
dapest kell, ha Budapesten vagyok New-
Yorkot kivánom és higyjék meg, csak igy 
szép ez a furcsa, bolondos élet. i 

De hát mi van a témával, a színházi 
szemponttal? Mennyivel színesebben, szeb-
ben tudnék irai a Fedák Sári nagyszerű 
amerikai terveiről, a So"togy'i Nusi csodá-
latos párisi kalapjáról, amelynek karimá-
járól ugy lógnak le a La France rózsáik, 
hogy még a lehelettől is himbálóznak. 
Még a Jardinről is szivesebben irnék 
vagy a Gerbeaudról, ahol a világ legszebb 
asszonyai, lányai ülnek délután hat órakor 
habkönnyű ruhákban és ha rájuk néz az 
Slyen magamfajta kiváncsi külföldi, olyan 
szlépen, olyan mindentmondóan tudnak visz-
szanézní. Istenem, miféle nagyszerűi propa-
gandát lehetne ezekkel csinálni Magyaror-
szágnak a külföldön! És ez még nem 
futott eszébe egyetlen külügyminiszternek? 
Még Bánffynak se, aki pedig... 

És mcst jön a komoly, rideg színházi 
szempont, még pedig nyáron. A New-York 

Timesben olvasom, hogy junius végén volt 
a premierje a Ziegfeld »Follies«-nak. Ez 
olyan revíi-féle. Pompás kiálltiás, gyönyörű 
nők, ének- és tánccszjájnok. A kiállítás 
250.000 dollárba került. Hz első előadáson 
a szokásos felemelt helyárakkal 10.000 dol-
lár (volt a bevétel. A heti átlagos bevétel 
36.000 dollár. Tessék ezt koronákban ki-
számítani. A Timesból látom azt is, hogy 
New-Yorkban most harminc rendes szín-
házban játszanak. A varietékat, nyári mu-
latókat nem számítom. Ez New-York. 

És Budapestenn? Nincs nyáron színházi 
élet. Ami van, azt alig lehet annak nevezni1. 
Külföldiek, vidékiek nyáron jönnek Buda-
pestre. Mulatni, szórakozni, dollárt, fon-
tot, frankot, koronát költeni. És nincs olyan 
nagyszabású színházi látványosság, ahová 
el lehetne őket vinni. Nincs, pedig kitűnő 
üzlet lenne. A külföldieknek semmi se 
drága és egy ilyen attrakciókkal teli szin^ 
házat szives-örömest megnéznének. 

A jövő héten, lássa szerkesztő ur, erről 
kellene valakinek irni. Ez már csakugyan 
téma, komoly, okos, hasznos téma. 

Három molett hölgy 
M1- 7;lh 'cK 

Ribényi Fleckenstein Feienc főhadnagy 
az elmúlt héten fellépett a Budai Színkörben. 

Raskolnikovot játszotta. Nagy sikere volt. 
Mészöly felv. 
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A mult pénteken egy rémes hir szaladt át 
Budapesten. Nem a koronáról volt benne szó, 
elvégre a korona eséseivel szemben mér 
mindenki vértezve van. Sokkal borzasztóbb 
és hatásában fájdalmasabb dolgot jelentettek 
az újságok : sztrájkba léptek a pesti borbély-
segédek. 

Erre a hirre gyorsabban kezdett nőni az 
emberek szakálla. Furcsa, de vehették észre, 
megrendítő esetekben, átvirrasztott éjszakákon 
rögtön kinő az arc tüskéje. Egész Budapest 
hallhatólag sercegni kezdett és egy félnapon 
belül csupa borostásarcu ember járt az utcá-
kon. A veszedelem nem csupán esztétikai 
szempontból volt súlyos, mert hiszen tudva-
levő, hogy a szakáll által egyes foglalkozási 
körök is fenyegetve vannak. Ilyen például és 
elsősorban a színészet. 

A veszedelem hírére a legerősebben érde-
kelt színigazgatók azonnal ankétot hívtak 
egybe, hogy amennyiben a borbélysztrájk 
huzamosabb ideig tartana, a szükséges lépé-
seket megtegyék. Az ankéten Beöthy László 
elnökölt és megnyitó beszédében rámutatott, 
hogy mik azok a veszélyek, amelyek a sztrájk-
kal kapcsolatosan a szinmüvészetet fenyegetik. 

— Hogy csak egy példát említsek — mondta 
borostás 

állát va-
kargatva 

— a Ma-
gyar Szin-
ház igaz-
gatósága 

a sztrájk 
tartamára 
kénytelen 
volna le-
vétetni a 
műsoráról 

a hires 
Sasfiókot, 

AS 

mert még elképzelni is barbárság, hogy a 
reichstatti herceg pörge bajusszal és lengő 
szakállal járuljon nagyatyja, az öreg Ferenc 
császár elé. 

— Az még nem olyan na«y baj — vetette 
közbe Jób Dániel, a Vígszínház igazgatója — 
elvégre a Sasfiók ritkán van műsoron. De 
mit csináljunk mi a Vígszínházban a Heidel-

A reichstadti herceg, lengfl szakállal 

A heidelbergi diákok 

bergi diákélettel ? Károly Henrik őfensége, aki 
közvetlen a matúra után áll, éppúgy nem játsz-
hatik szakállal, mint a heidelbergi diákok. 

— És Hamlet ? — kérdezte gúnyosan Hevesi 
Sándor, a Nemzeti Szinház uj direktora. 

— Ugyan kérem — válaszolt Bárdos Arthur 
— a Nemzeti Szín-
háznak szakállas 
repertoárja van. Ön 
addig játszathatja 
Shylockot, míg sza-
kállas öreg zsidó 
lesz belőle. De itt 
vagyunk mi, a mi 
modern műsorunk-
kal, amely nem tür 
sem bajuszt, sem 
szakállt. 

— Tudja mit ? — 
válaszolt Hevesi — 
majd szólunk a Városi Szinház direktorának, 
Ábrányi Emilnek, hogy engedje át a szin-

És Hamlet 
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házak számara a Szevillai borbélyt. Remé-
lem, hogy ő nem sztrájkol. 

Ábrányi kétségbeesetten vonogatta vállait. 
— Sajnos, — mondotta — a Szevillai bor-

bély nem áll rendelkezésre, mert Figaro la-
kodalmára készül. 

nem lehet tárgyalni az ügyet — vetette közbe 
ingerülten Vajda direktor a Magyarból. 

— Bocsánat — mondta Feld Matyi — de 
tulajdónképen nem is értem, hogy mit lamen-
tálnak az urak ? Ez a kérdés közvetlenül csak 
azokat a direktorokat érdekli, akiknek a szín-
házai most is nyitva vannak. 

— Tényleg, erre nem is gondoltunk — szól-
tak boldogan a direktorok és magára hagyták 
Feld Matyit Sebestyén Gézával. Matyi elége-
detten szólt utánuk : 

Figaro lakodalma 

És Feld Matyi, a mindig simára borotvált 
Szirmai Imrére mutatva, igy szólt : 

— Ahogy mi kinézünk l Különben — tette 
hozzá — a magam részéről nem esem két-
ségbe, mert mint a kellékestől értesültem, a 
kényszerű szakálldivat jelentékeny megtaka-
rítással jár, mert feleslegessé teszi az álsza-
kállt. Fő a költségkímélés, uraim. 

— Kérem, ilyen kicsinyes szempontokból 

Sebestyén és Matyi 

— Allah növessze meg az urak szakállát, 
amig az urak zárva tartják a színházaikat, 
majd mi addig megborotváljuk a —közönséget. 

V 

F á j d a l o m t ó l m e g t ö r t sz ivvel j e l en t jük , hogy r a j o n g á s i g 
s ze re t e t t g y e r m e k ü n k , illetve t e s t v é r ü n k 

Színművészeti Tanács 
röv id é l e t ének h a r m a d i k évében , hosszas agonizá lás u tán 
1922 ju l ius h a v á b a n jobb lé t r e s zende rü l t . 

H bo ldogu l t r öv id élete d a c á r a is k i tö rü lhe te t l en n y o m o t 
h a g y o t t a m a g y a r s z i n m ü v é s z e t e n és m e g f o g j á k őt emlege tn i 
halá la u t á n is. Rava ta l áná l Tanács t a l anu l á l lunk és b i z u n k föl» 
t á m a d á s á b a n . 

CSÁSZÁR ELEMÉR PÉKÁR GYULA 
mint apa mint anya J 

S z e m e r e György , Vo jnov icb Géza, Szász Káro ly és Kéky La jos 
mint gyermekei 
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A Várszínház — Egerben 
Eger, 1922 julius 

(Kiküldött munkatársunktól) 

Az egri kislány minid büszke, állapítja 
meg a nóta. Sőt, azt Is leszögezi, hogy ha 
büszke, van neki mire. Hát ez határozot-
tan Igaz. Az egri rtök, elsősorban saját ma-
gukra büszkék, törökverő Dobó István uram 
Zivataros napjai óta. És még sok mindenre, 
áldott szép városukkal kapcsolatban. Külö-
nösen nyáron. Az egri nyár csupa gyönyörű-
ség, annak a nemes aranyfénye csillan ki a 
hagy egri remete, Gárdonyi Géza Írásai-
ból. A kis ptüspöki város olyan fehér, olyan 
ragyogóan kedves ilyenkor. A sáelid he-
gyek között csöndesen álmodozik a város. 
Álmodozik, de bezzeg nem alszik. Finom, 
de vidáman pezsgő az élet Egerben. 

A nyár nem jelent holtszezont a vidéki 
város életében, semmilyen tekintetben sem. 
Különösen színházi szempontból nem. 

Egernek pompás színtársulata van; min-
dén kétségen felül fővárosi színvonalon álló 
müvésztársaság, hiszen a budai Várszínház 
társulatának nyári állomáshelye. Nyáron 
Egerben tart ja főhadiszállását Czaká Pál 
direktor. Ott sem szeretik őket kevésbé, 

faiint nálunk, Pesten. A közönség érti és 
szereti a színházat, hálás, kitűnő publikum. 

A műsor pompás, a társulat magával vitte 
ia fővárosi színházak minden nagy sikerét. 
Természetesen az operettek vehetnek nép-
szerűség dolgában. A Hollandi menyecske 
és a Hamburgi menyasszony Egerben is 
közkedvelt hölgyek és a délceg ördögh 
báró ott is alaposan megdobogtatja a szi-
veket. De a komolyabb műfajok is ugyan-
csak megtalálják a maguk publikumát. 
Ezt Fáy Szeréna nagysikerű vendégjátéka 
'bizonyítja a legszebben. 

A társulat tagjai mind régi ismerőseink. 
Hz első primadonna a bájos direktorné, 
Papp Manci. Rajonganak érte. Nagyon 
szeretik a kecses Marczinka Vicát is, a 
társulat szubrettjét. A fejedelmi termetűi 
Dénes Rózsi sokoldalú tehetség, most inkább 
'drámákban játszik, de emlékszünk még 
arra, amikor ß Városi Színházban énekes 
szerepekben aratta a sikereket. Az urak 
között elsősorban A'agy Pált emlitjűk meg, 
a kitűnő baritonistát, az operettekben övé 
az első szerep. Az egri közönség rendkívül 
kedveli Szentiványi Bélát is. Őt az Apolló-

Ebédel a társulat 
Orbán Viola, Koppány Böske, Nagy Pál, Bánfi Annie, S. Fáy Szeréna, Papp Manci, Dénes 

Rózsi, Tarnai Margit és Czakó Pál Mészöly felv. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET •S19 

„A három grácia" 
Tarnai Margit, Papp Manci, Dénes Rózsi 

Mészöly felv-

ból ismeri Budapest. Érdekes egyéniség 
\Anday Ernő, fiatal szinész, drámában, zenés 
darabokban egyaránt kiváló. Rendezni is 
Szokott. Ä társulat egyik főerőssége Soty-

• mossy Sándor, a különös, szárazhumoru 
táncos komikus, aki nemrégiben a főváros-
ban jjátsziott még, mindig (és mindenütt 
nagy tetszést aivatva. Iglaizi bohétntermésze<t, 
szeret vándorolni. Egerben is óriási sikerei 
vannak. 

Hia a társulatról beszélünk, természetesen 
Inetn feledkezhetünk meg egy kiváló jellem-
szinészről, magáról a direktorról. De Czakó 
Pál nemcsak mint igazlgiató, mint szinész, 
mint rendező kiváló. Äz egri társaság és az 
egri társulat között fennálló szives viszony 
i s elsősorban azt ö érdeme. Ä társulat nem-
csak a színpadon népszetíüi. Igaz, hogy 
tészt is vesz a város örömében, bujában. 
Nagy ünnepélyeken, vacsorákon, a pompás 
kirándulóhelyekeni, a város nagyszerű fürdő-
jében mindenütt ta 1 alkottatunk a színészek-

kel. Az ö vidámságuk, jókedvük, a direktor 
ötletessége, nem szlorul a szinház falai 
közié. 

Hnnál szomorúbb az egriekre nézve, hogy 
(a Budán és Egerben rettentő munkát vég-
zett társulat kénytelen egy hónapig pihenni 
Äugusztus tizenötödikén zárnak és attól 
kezdve eggyel kevesebbre leszn,ek büszkék 
sa kislányok a szlürke ménesek és a bikavér 
városában. 

Hevesi Sándor öröme 

Az uj igazgató helyzete 

Hála Istennek, nia más 

Mert tanácsait megvonta tőle 

A Színművészeti Tanács. 

„Kirándulás az Érsekkertbe" 
Papp Manci, Koppány Böske, Czakó Pál, S. 
Fáy Szeréna, Tarnai Margit. Nagy Pál, Dénes 

Rózsi és OrSán Viola MészOly felv. 



Megvolt az első próba a 
Fővárosi Színházban 
A Aíozsdr-utca — noha a neve éppen-

séggel nem vall erre — Budapest egyik leg 
csöndesebb utcája. Legérdekesebb látniva-
lója kétségtelenül az az óriási kapu, amely 
a volt Fővárosi Orfeum színpadi bejárójául 
szolgált. 

Julius tizennyolcadikán, kedden, olyan 
sürgés-forgás keletkezett a mozsár-
utcai kapu előtt, aminőre a legvénebb 
mozsár-utcaiak sem emlékeznek. Száz 
meg száz ember özönlött a színházba, 

délelőtt, tizenegy óra után. 
Mi is volt tulajdonképen a feladatuk ? 

Hétfő délután hatalmas szekerek jelentek 
meg a Vígszínház előtt és nemsokára meg-
rakodva távoztak. Ezek a kocsik nem dísz-
leteket szállítottak, de még csak nem is 
azokat a nehézveretü ládákat meg tarka 
batyukat, amelyekben a jelmezek szoktak 
utazgatni. Ezúttal a kocsihon székek utaztak, 
szép uörös bársonnyal bevont zsöllyék. 

Üléspróba volt kedden délelőtt a Fő-
városi Színházban. 

Magában véve rendkívül száraz dolog. Arról 
van szó : az üléseket oly módon helyezi el 
az építész, hogy a közönség mindenhonnan 
kitűnően lásson. Hát ez természetes. A kér-
dést meg lehet oldani még számításokkal is. 
De az uj színház direkciója és nagyszerű 
építészei nem érték be ezzel. És ha majd az 
uj színház megnyílik, minden egyes néző 
jólesőn gondolhat arra, hogy a helyén vala-
mikor aggódó gonddal ügyelt direktor és 
épitész egész vezérkarával arra. hogy ő 
kitűnően lásson és valóban élvezzen. 

Az üres színház természetesen csalódásba 
ejtheti még a szakértőt is. Ezért kellett 

háromszáz munkásnak elhelyezkednie 
a nézőtéren. 

A direkció és_az építészek hullámzó fejeken, 
mozgó, ágaskodó embereken keresztül figyel-
ték, hogy a nézőtér lejtése, azaz emelkedése 
hol nem tökéletesen megfelelő. 

Megjelenik Erőss, a színház gondnoka. 
Magasrangu köztisztviselő volt és minisz-
tériumbeli irodáját csak nemrég cserélte föl 
a színházival. Tapintatos és rendkívül erélyes 
ember. Strauszmann jelentést tesz neki, 
Erőss a nézőtérre siet, ahol már felállították 
a bársonyszékeket. Minden rendben van 
Erősst két érdekes ember kiséri, az egyik 
szürkeruhás, borotváltfejü mozgékony ifjú, 
mosolygóképü, rokonszenves ur. Ez Lőwy 
mérnök, aki a színpad uj záporkészülékét 
szereli föl, szédítő magasban. A másik zö-
mök, erős, bajuszos ur, sötét ruhában. A 
kollegája az égben dolgozik, ő a földön. A 
Mundus gyár mérnöke ez az úriember, a 
székek, zsöllyék elkészítése az ő feladata 
lesz. A kapuban megjelenik Gonda, a Vig-
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színház óriás termetű szcenikai főnöke, vele 
jönnek Söléd a kiváló szinpadmester és 
Pollacsek főkárpitos. Három kiváló szak-
tekintély. Féltizenkettő után öt perccel fel-
búg Roboz Imre gépkocsiszirénája és a köz-
ismert sötét autó megáll a kapu előtt, Roboz 
Imre kiszáll, kíséretében vannak: Szabolcs 
Ernő, a mindentudó, páratlan titkár és a két hi-
res színházi épitész, Vágó László és Málnai 
Béla. Az urak azonnal a nézőtérre sietnek. 
Nincs veszteni való idő. A nézőtéren Tapol-
czay Dezső igazgató fogadja Robozékat, ott 
látjuk Stefanidesz Károly karnagyot is. A 
műszaki urak gyorsan megismétlik a próba-
közönség előtt a parancsokat. A függöny 
felmegy, a pompás színpad szinte kísérteties 
a szokatlan, józan nappali világításban. 

A munkások megrohanják a székeket. 
A zsöllyék csak bámulnak és még jobban 

csodálkozik az asztalokhoz szokott nézőtér. 
A hatalmas helyiséghez viszonyítva kicsiny 
zsöllyecsoport hóditó bevonulása nem megy 
minden baj nélkül. A zsöllyékét nem lehetett 
a földbe csavarni és így rudakkal erősítették 
meg őket. Az álközönség azonban olyan buz-
galommal rohanta meg a bársonyszékeket, 
mintha legalább is képviselőkből állott volna 
a derék csapat. Persze, egész sorok dűltek 
fel, ami nagy nevetést okozott. 

Közben más dolgokat is elintéznek, Polla-
csek gondjaiba veszi a függönyöket, Gonda 
és Söléd megvizsgálják újból a színpad csiga-
szerkezeteit. A tulajdonképeni üléspróba 
aránylag gyorsan véget ér. A zsöllyék ala-
posan összeutazgatták a nézőteret. 

Szabolcs elbocsátja a háromszáz munkást. 
Azok vidám zsibajjal. szinte megkönnyebbülve 
tűnnek el az oszlopok mögött. 

Az urak folytatják a szemlét, Stefanidesz 
karnagy a zenekar helyének átépítéséről beszél. 
Szabolcs egy szenzációsan érdekes szinpadteh-
nikai ötletét fejtegeti a műszakiak előtt, eay 
portálfal tövében, Az építészek, Málnai és 
Vágó a villanyberendezéseket vizsgálgatják. 

A színpadot teljesen át fogják építeni, 
mert a gépezet kissé avult. 

A színpadon lassankint elcsöndesedik min-
den. Tapolczayt kéretik az irodájáb», Stefa-
nidesz siet a zongoraterembe. Roboz Imre 
megemeli a kalapját és kifelé tart. Az épí-
tészek követik, Szabolcs is utánuk siet. A 
Vígszínház három műszaki vezérembere még 
egy darabig ott marad. A nap élesen árad 
be a színpad nagy kapuján, a fény egy ócska 
árjegyzéket világit meg egy asztalkán. Fel-
nyitjuk találomra. Egy német villanyfelszere-
lési gyár hirdeti a maga színpadi kellékeit. 
Régen megboldogult árak. „Sárkány Siegfried-
he> : 310 márka", „Lombik homunku usszal 
(Faust II. rész) 40 márka", „Dapertufto va-
rázstükre (Hoffmann meséi) 53 méri* a". 
„Esthejnali csillag (Tannhäuser) 5 márka". 

Ezek még békebeli árak. Azóta minden 
megdrágult, még az esthajnali csillag is. 

\ 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Lévay Pál 
kérdése tárgyá-

ban 

A rák azért megy hátra-
felé, mert meg akarja ke-
resni a régi, jó konszoli-
dált világot. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Rónay Erzsi 
kérdése tárgyá-

ban 

A só nem tünt el, csak 
a kisasszony, aki a só-
osztály ügyeit intézi, nem 
tartózkodik Budapesten, 
.hanem sorakozik. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

Nyaralás miatt zárva 

— Tehát mindaddig, amig a kisasszony 
nyaral, bajosan jutunk sóhoz." 

Elintézés : 

Ismét rengeteg ügy futott be elintézés végett 
a Sóhivatalhoz. Ez ügyek közül kihalásztuk 
a leglényegesebbeket és egész héten lázasan 
dolgoztunk, hogy a befutott anyagot restancia 
nélkül elintézhessük. Ezzel is jelezni kívánjuk, 
hogy a Sóhivatal általunk életre keltett intéz-
ménye Magyarország legjobban funkcionáló 
és legmegbízhatóbb hivatala lett, ahová bárki, 
bármikor félelem nélkül fordulhat. Azt akarjuk, 
hogy örömet jelentsen mindenkinek számára, 
akit ezzel a fölkiáltással küldenek hozzc'nk: 

— Menjen a Sóhivatalba ! 

13. számú ügy. 
„Miért megy a rák hátrafelé7" 

Tisztelettel 
Lévay Pál, 

Szondy-u. 84. 
Megkérdeztük Lederer Károlyt, az Állatkert 

rákosztályának kitűnő vezetőjét, aki nem 
adott választ, hanem az akváriumból elő-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ halá^ 

Látszott, hogy 
L e d e r e r K á r o l y ° is k i tér kér -

az Állatkert rákosztályarak vezetője d é s ü n k e lől . 

Elintézés : 

14. számú ügy. 
„Hová tünt el a só T 

Tisztelettel 
Rónai Erzsi, 

Budapest. 

Természetes, hogy ebben az ügyben csakis 
egy fűszeres adhat váleszt. Fölkerestük tehát 
Steiner Lajos füszerüzletét a Wesselényi-
utca és Klauzál-utca sarkán. Steiner Lajos a 
következő válasszal szolgált : 

— Ez a legkomikusabb, mondhatnám leg 
tragikomiku-
sabb ügy, • 
amelyre hosz-
szu füszerke-
reskedői pá-
lyám ala't ^ H B f . fl 
vissza tudok j ^ Ê 
tekinteni. A j j L J B 
só különben ^ ^ ^ ^ ^ • S E k f ^ ^ H 
nem is tünt 
el, csak — •"/ 
nincs. Azaz, n , í ^ H H H j j ^ J 
hogy nem is l i g f c f e ' 
nincs, hanem f f «j f t B ^ s H I H Í 
van, esek a 
liszthivatal- Steiner Lajop, fűszeres 
ban az a kis-
asszony, aki a sóügyeket intézi, pár heti sza-
badságra ment és most kiirták a sóosztály 
ajtajára : 
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15. számú ügy : 
„Kedves Sóhivatal ! 
Miért világit a nap nappal. 

Sovák Géza, lámpag) ujtogató 

amikor úgyis 
világos van]? 
Nem jobb 
volna, ha a 
holddal cse-
rélne ?" 

Tisztelettel 
Réti Ciliké, 
V., Vílmos-

császár-ut 32. 

E kérdéssel 
Sovák Géza 
fővárosi lám-
pagyujtogató-
hoz fordul-
tunk. Sovák 
Géza éppen 

egy lámpával bajlódott, amikor beléje bot-
lottunk. Szívesen szolgált világítással : 

— Ha a nap éccaka világitana, akkor a 
fővárosi lámpagyújtogatók azt a kis sovány 
keresetüket is elvesztenék, ami van. Ez pedig 
igazán nem lenne helyes dolog. 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-

nak hivatalos 
döntése 

Réti Ciliké 
kérdése tárgyá-

ban 

A nap azért nem vilá-
git éjjel, mert ezáltal egy 
évezredek óta kifejlett 
iparág művelőit, a lámpa-
gyujtókat tenné tönkre. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

Mult heti számunkban jeleztük már, hogy 
Csillag Albert (VI., Révay-uca 22), ezzel a 
rendkívüli horderejű kérdéssel fordult a Só-
hivatalhoz : 

„Mitől döglik a légy ?" 

A kérdést sokkal fontosabbnak ítélvén min-
den eddigi befutott ügydarabnál, elhatároz-
tuk, hogy ankétet fogunk rendezni a mező-
gazdaságunkat is mélyen érdeklő ügyben-
Az élet legalaposabb búváraihoz, az Írókhoz 
fordultunk tehát, hogy döntsenek ők. Minden-
esetre örvendetes dolognak tartjuk, hogy a 
közönség már félretéve apró egyéni dolgait 
országos érdekű döntéseket is provokál. Sorba 
vettük tehát az itthon tartózkodó Írókat 
s igy * 

Farkas Imréhez 
fordultunk, akit a Budai Színház egyik páho-
lyában sikerült fölfedeznünk. 

— Mitől döglik a légy? — kérdeztük az 
Iglói diákok kitűnő szerzőjét-

— Tőlem nem — válaszolta Farkas Imre 
— mert én még a légynek sem vétek. 

Ezzel a negatív válasszal indultunk el 

Lakatos Lászlóhoz, 
akit az Otthon-kör foyerjében találtunk, Sze-
nes Bélával együtt. Igy legalább két legyet 
egy csapásra, gondolta kiküldött sóhivatal-
nokunk és föltette a kérdést Lakatos László-

hoz. Lakatos némi gondolkodás után igy vála-
szolt : 

— A másik légytől. 

Szenes Béla 
érezvén, hogy azonnal rákerül a sor, be-
hunyta a szemét és kezével önkénytelenül 
elhessegetett egy legyet, amely az orrára 
szállt. 

— Hogy Pesten hogyan van — mondta 
végül — azt nem tudom, de mifelénk Budán 
egyáltalán nem döglik-

Most sietve villamosra ültünk s a villamos-
ról eszünkbe jutott 

Földes Imre, 
a villamosvasutak igazgatója. Rövidesen előtte 
álltunk és megismételtük a kérdést. Földes 
habozás nélkül rávágta : 

— Azf hiszem ettől a kérdéstől. 
Minthogy ez a válasz sem elégítette ki a 

Sóhivatal kíváncsiságát, átvillamosoztunk 

Karinthy Frigyeshez, 
aki épp egy légycsapóval hadakozott maga 
körül, az Így irtok én cimü humoreszkjének 
illusztrálásául. Válasza megdöbbentő módon 
emlékeztetett Földesére, amiből azt kell 
következtetnünk, hogy egyirányú kutatásaik 
azonos eredménnyel végződtek. 

— Hogy a légy mitől döglik — mondta 
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Karinthy — nem tudom, 
hogy a körkérdésektől. 

Most 

de kezdem hinni. 

Szép Ernő 
került sorra, aki a Grünwald-szanatórium 
gyönyörű parkjában bámészkodott a szálló 
pillangók után. 

— Mitől döglik a légy? — kérdeztük tőle. 
— Legye válogatja — válaszolt Szép Ernő. 
Ernőkről lévén szó. 

Vajda Ernőhöz 
siettünk, akit a Vigszinháznál találtunk meg-
Vajda Ernő igy válaszolt : 

— A háziasszonyok azt állítják, hogy 
csak a légycsapótól, mert a légyfogótól és 
a légyölő szerektől soha. 

Szirmay Albert 
viszont igy nyilatkozott : 
— A közmondásos szemtelenségétől. 

Szomaházy István 
gazdag élettapasztalatai nagyban hozzájárul-
hatnak az ankét sikeréhez — gondoltuk — 
ezért telefonhoz kérettük a mestert, aki 
jelenleg Balatonfüreden élvezi a nyár örömeit. 

— Hallo — bömböltük a telefonba — lesz 
szives nekünk megmondani, mitől döglik a 
légy ? Szomaházy nyilván a strandra gondolt, 
mert igy válaszolt: 

— Ha sokat legyeskedik. 

Harsányi Zsolt 
maga jött be a légyfogóba, illetve a szerkesztő-
ségbe. A kérdést alaposan meggondolva, ezt 
a választ adta : 

Szakértői véleményem a következő : a légy 
nem is döglik. Azt tapasztalom ugyanis, a 
légy egyre többen van. 

Faragó Jenő 
máriabesnyői gyönyörű otthonéban fogadta 
kiküldött sótisztünket. Miután bőséges villés-
reggelit adatott neki, igy válaszolt : 

— Hogy mitől döglik a légy ? Az üres 
nézőtértől. 

Somlyó Zoltán 
zord arccal tanulmányozta a „Nyugat"-ot, 
amikor a kérdéssel megrohantuk. 

— A mai lirai versektől — mondta hatá-
rozottan. 

Miután a Pesten és közelében tartózkodó 
irók véleményét begyűjtöttük, néhány Pesten 
tartózkodó szinész és más művészember vé-
leményére voltunk kíváncsiak. Ezért 

Somogyi Nusi 
válaszét kértük ki. A művésznő éppen Dénes 
Oszkárral próbált Szomaházy revüjére. A 
válasszal gyorsan készen volt : 

— Ha nem jön a Színházi Élet címlapján 
— mo ídta. 

Mire 
Dénes Oszkár 
is nekifohászkodott és a következő szak-

véleményt adta le : 
— Ha sokat jár légyottra. 
Ezek után lezárjuk az ankétot és a Sóhi-

vatal döntését a következőkben adjuk : 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Csillag Albert 
kérdése tárgyé-

ban 

A befutott válaszokból 
nem állapithaló meg tel-
jes határozottsággal, hogy 
mitől döglik a légy. Ennél-
fogva a Sóhivatal kikül-
dött hivatalnoka kényte-
len a saját teóriáját dön-
tésül elfogadtatni. Esze-
riftt a légy a legpontosabb 
állat. Ezt azonban csudá-
latosképen nem tekintik 
nála erénynek, miért is 
üldözéseknek van kitéve. 
A légy tehát egy emberi 
erénytől, a pontosságtól 
döglik. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

Ha valakinek ellenvéleménye volna az 
ügyben, szíveskedjék megjegyzését a Sóhiva-
tallal közölni. 

Fizika 
A melegben a tárgyak kiterjednek, 
De mi azért ne higyjünk ennek, 
A színházi rovatok például 
A nagy melegben összemennek. 

SZIRMAY 
KAROLY az 
ujabb zene-

szerzőgene-
réció egyik 

tehetséges 
tagja, már sok 
értékes dallal 
gyarapította a 
zongorák kot-
tatartóit. Most 
ismét megje-
lent két szer-
zeménye. Az 

egyik cime : „ Amióta orgona lett a kedvenc 
virágom", a másiké: „Tudom mért hagytál 
el". Mind a kettő bájos, közvetlen, finom 
muzsika. Biztos, hogy sikere lesz. 
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Vasárnap délután Hegedűs Gyuláéknál 
Csáky Frici, Hegedűs Gyuléné, Csáky Biri, Galaskó Józsefné, Kürthy Sári, Hegedűs Gyuláné 

édesanyja, Füzess Anna, Thomka Zoltán ezredes, Tolnay Akos Diskai felv 

Kirándultunk r 
Amint Gödöllő felől jövet kibújik vonatunk 

a máriabesnyői völgy fölött, szemünkbe ötlik 
egy pirosfedelü ház : a Hegedűs Gyula 
kúriája. Pompás kert ölén, a besnyői dombok 
alján áll ez a már külsejére is kedves épület, 
amelyben a művész évtizedek óta a nyarat 
tölti és hogyha Mária Besnyőnek nem volna 
más érdekessége, csak ez : akkor is meg-
érdemelné, hogy hasábokat írjunk róla. De 
van itt más érdekesség is bőven. Itt van a 
Grassalkovichék régi kastélya : ma barna-
csuhás csöndes barátok klastroma ; itt van a 
dombtetőn a Mária Terézia királynő gloriettje, 
ahol sétái közben megpihent a felséges 
asszony ; itt van a vadvirágos temető, amely 
olyan, mint egy nagyúri kert s amelyben egy-
egy sirkövön értékes nevet olvasunk ; itt van 
a Gödöllőről Besnyőre vezető fasor, amely 
alatt a nagy királynő kocsija és szánkója 
annyiszor elhaladt ; itt van a csodatevő szűz 
temploma, amely a legszebb és a leg-
értékesebb a vidéken ; a barátok könyvtára, 
amellyel a „Corvina" ismételten foglalkozott 
már ; a tanitóapácák kertgazdasága ; a csoda-

ária Besnyőre 
kut, amely körül Kisasszonynapján ezrével 
tanyáznak a búcsúsok, egész éjjel énekelvén 
az imádságos énekeket s pislákoló gyertyáik 
fénye, mint szentjános bogárkák tündökölnek 
a csillagos éjszakában. 

Mária Besnyő szegény Magyarországnak 
egyik legszebb helye. A természet minden 
széppel, jóval felruházta ; csak éppen vizet 
nem adott neki I Nem is lelt hát belőle 
divatos fürdőhely; de lett belőle héthatárb n 
hires művésztelep, amelyet nem özönlenek 
el pesti nyaralók s amely megmaradt egy-
szerűnek és patriarkálisnak, mint volt akkor, 
amikor Hegedűs Gyula ott megtelepedett. 

— Ma már egész sereg kertes ház sora-
kozik a Hegedüs-kuria köré. Ott van a Tolnay 
Ákos háza, homlokzatán a művészek hármas 
címerével ; a Heltai Jenő pompás villája ; 
a Faragó Jenő rózsakertben álló nyaralója ; 
Nyáray Szabó Sándorék kastélya, Fischof 
Jenő iparművész értékes berendezésű háza, 
a Pollák Emilék kis kastélya. Illés József 
villája, a Bódy György, Vángel Károly, 
Vángel Gyula, Lachnit János, Hammerl Sán-
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Tolnay Ákos Besnyőn 
Diskai felv. 

dor, Balázs Dezső dr., Tolnay Béni, Weiser 
Kálmán, Ambrus dr., Hegyessy Józsefné, 
Bakonyi Pál dr. és mások nyárireziden-
ciája. 

Ebből aztán körülbelül megtudható, hogy 
kik nyaralnak Mária Besnyőn. De mégsem 
teljesen. Mert Erdős Renének, a „Santerra 
biboros" szerzőjének n ncs háza odakünn és 
mégis ott nyaral leánykáival : Kornéliával és 
Veronikával s ott irja most uj regényét, 
amelynek cime: „A nagy sikoly" s amely az 
ősszel jelenik meg. Sőt : egy színdarabon is 
dolgozik a kitűnő irónő ; mert, hogy Mária 
Besnyő földjén pompásan megteremnek a 
darabok. Heltai Jenő itt irta a .Tündérlaki 
leányok"-at és a „Masamód"-ot ; Faragó Jenő 
itt készült el az „O/fenbach", a „Három a 
tánc", az „Elssler Fanny" és a „Clo-Clo" 
librettójával ; sőt : a „Három a tánc" muzsikája 
is itt készült, ugy, hogy Komjáti Károly egy 
ideig vendége vojl Faragónak . . . 

Tolnay Ákos néhány hangulatos szép 
képet festett itt ; a fiatal Nyáray Szabó itt 
komponált a meg első sanzonjait s az Illés 
Józsefék házában zongorázták először a 
Szomory Emil és Stefanidesz Károly uj 
operettjét . . . Illéséknél — amikor most a 
Színházi Élet fotográfusával ott jártam — 
három kitűnő ballerina volt együtt épen : 
Illés Böske, a házigazda leánya, Kulka 
Margit és Dobrovics Márta . . . ha egy 
zenekart lehetett volna előteremteni hirtelen, 
hát olyan balletelőadást csinálhattunk volna, 
hogy az Operaház is megirigyelhetett volna 
érte bennünket. Hegedüséknél is müvész-

vendégeket találtam : Füzess Annát, a Víg-
színház művésznőjét, Karvaly Jóskát, a piktort, 
Csáky Birit és Csáky Fricit — no meg : a 
budapesti társaságnak néhány kiváló és elő-
elő tagját, aki nem művész, csak „privát"; 
de mindig szívesen tölt el néhány órát — 
vagy éppen : néhány napot, — Hegedüséknél, 
ahol a legjobb és legvendégszeretőbb házi-
asszony viseli a gondját . . . 

Szóval : kedves és vidám az élet nyaranta 
Mária Besnyőn. Gondoskodik erről a Nya-
ralók Egyesülete is, amelynek a kiserdő 
közepén álló kaszinója egész nap hangos, 
pláne, amióta a víztelen Besnyőn megterem-
tették az uszodát, sőt : a strandfürdőt is, 
amelyet különösen a besnyői aranyifjúság 
kultivál erősen. Ez az aranyifjúság : egy 
sereg szép leány s egy sereg kedves fiu . . . 
nem, ennél több: fiatalember. Fel is kell 
sorolnom őket, olyan kedvesek: Tolnay Ilus 
és Manci, Faragó Biba, Böske és Rezike, 
Torrandi Erna, Heltai Böske és Baby, a 
Leszlauer lányok, Leopold Baby, Vangel 
Babszy és Poci s a fürdőt elkerülő, de az 
erdei uton fehér lován amazonként vágtató : 
Nyáray Szabó Mária . . . 

Mit mondjak el még Mária Besnyőről?. . . 
Azt, hogy Neszveda mesternek jó a vörös-
bora ; hogy tavaly még itt nyaralt Lakatos 
László, évekkel ezelőtt Varsányi Irén, Faludi 
Jenő dr., a Vigszinház volt igazgatója a 
családjával és mások ; hogy sehol semerre 
az országban a pesti vendégnek olyan jó 
dolga nincs, mint idekünn : az én kedvem-
ért is egy sereg csirke és egy fiatal liba lelte 
korai halálát — uborkasalátával , , . 

Faragó Jenő Besnyőn 
Diskai felv" 
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Sári nagy nő lesz 
— Szomaházy revüje a Sziget-szinpodon — 

Az Apolló-kabaréban és a Sziget-szinpadon 
délelőttönként egész sereg szép, fiatal leány 
sürög-forog. Megindult a lázas készülődés, 
hogy az idei nyári szezon egyik legnagyobb 
szenzációjának, Szomaházy István és Mihály 
István revüjének, amely augusztus hónapban 
a Sziget-színpadon kerül szinre, méltó keretet 
adhassanak. A Sziget-szinpad igazgatósága 
ezzel a revüvel akarja megkoronázni idei 
programmját és méltóbb darabot nem is vá" 
laszthatott volna erre a célra. A tiz képből, 
egy elő- és egy utójátékból álló revü vidám, 
szatirikus persziflázsa lesz a mai Budapest 
életének és tarka képekben vonultatja föl a 
főváros groteszk alakjait, egy csomó ismert 
és humoros közéleti tényezővel együtt. 

Egy operett-szinház próbatermében kezdő-
dik a cselekmény, ahol szerző, primadonna 
és direktor összevesznek a darab fölött. A 
primadonna fél, hogy nem lesz sikere, mire 
a szerző elhatározza, hogy ir egy darabot, 
amelyben a primadonna karrierjét fogja be-
mutatni. Ez a karriér természetesen a Város-
ligetben kezdődik, ahol Sári, a későbbi pri-
madonna, mint vidám, kedves rikkancsleány 
indul az életnek. Két lipótvárosi nagykeres-

Erdős René leányaival Máriabesnyőn 
Diskay felvétel 
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Faragó Jenő és a felesége a besnyői strandon 
Diskay felvétel 

kedő segítségével azonban hamarosan uj 
miliőbe jut s a második képben már mint 
szininövendékkel találkozunk vele, egy szini-
iskola tantermében. Ez a kép a sziniiskolák 
tanítási módszerét s az ott folyó vidám éle-
tet viszi színpadra igen mulatságos és szel-
lemes módon. Sári átalakulása természetesen 
nem megy simán, mielőtt nagy nővé lenne, 
föl kell keresnie Madame Riza divatszalon-
ját is (III- kép), majd protektorai elviszik a 
nemzetgyűlés folyosójára, hogy beajánlják 
Sokorópátkai Szabó Istvánnak, aki Elnémult 
csalogány cimmel darabot irt. Nem véletlen-
ség, hogy a parlamentben való látogatás'ép-
pen egy viharos napon történik s igy So-
korópátkai Szabó Istvánon kivül alkalmunk 
lesz egy csomó más politikai nagysággal is 
megismerkednünk, különösen persze a kis-
gazdapárti csillagokkal, de azért szerencsénk 
lesz az ellenzék egyes kiválóságaihoz is. 

Az ötödik kép egy pesti bar, a hatodik 
egy külföldi fürdőhely strandjának életét mu-
tatja be, ahová Sári egyre magasabbra len-
dülő pályája során jut. A hetedik és nyolca-
dik kép egy-egy Salamon-tréfa, nem annyira 
salamoni bölcseséggel, mint salamoni vidám-
sággal fűszerezve. Sári ugyanis kijelenti, hogy 
neki csak a magas, nyúlánk, napbarnított 
fiatalemberek tetszenek, akik shimmyzni is 
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jól tudnak s minthogy Salamon az első föl-
tételnek véleménye szerint megfelel, a shim-
myzésre adja magát, hogy Sári tetszését el-
nyerje. A kilencedik kép egy futurista szín-
pad kairikaturája, ahol Sári már mint az 
első magyar nemzetközi halandzsa-szubrett 
szerepel, a tizedik kép Sári hűvösvölgyi vil-
lája, az utójáték pedig a művésznő öltözőjé-
ben játszódik le. 

Ezzel a cselekménnyel párhuzamban persze 
a revü vidám természetéhez mérten, a néző-
téren is folyik egy párhuzamos cselekmény, 
ahol néhány vidékről fölrándult muris vendég 
ül. Ennek a társaságnak beállítása persze 
sok mókás és remekül megirt helyzetre ad 
alkalmat. 

Nem volna a darab érdekében való, ha 
már most elárulnók azokat a szenzációs trük-
köket, amelyeket az illusztris szerzővel kon-
zseniális Tihanyi Vilmos applikált bele. 
Annyi bizonyos, hogy tarkaságban, ötletes-
ségben és perdületességben még az eddigi 
látott Tihanyi-rendezések sem vetekedhetnek 
a mostanival. A zene- és táncszámok mind-

egyike egy-egy sláger lesz. A közönségnek 
olyan zenei attrakciókban lesz része, amilye-
neket még nem kapott s ehhez képest a tán-
cok is a szélsőségig groteszk artistamutat-
ványok lesznek. A jazz-band alapon hang-
szerelt muzsikát Losonczi Dezső karmester 
állitotla össze és Nagypál Béla karmester 
dirigálja nagy késszéggel és hozzáértéssel. 

Még a szereplőkről kell referálnunk, akik 
magukban véve is biztosítékai a várható 
nagy sikernek. Sárit, a rikkancs-primadonnát 
Somogyi Nusi fogja játszani, a főbb szerepe-
ket pedig Dénes Oszkár, Pataky Ferenc. Sa-
lamon Béla, Pázmánné, Kertész Endre és 
Szentiványi Kálmán kreálják. A Sziget-szin-
pad igazgatósága egész sereg gyönyörű, fia-
tal leányt szerződtetett, hogy ezzel is emelje 
a szokatlanul kedves revüt, amelyet Szoma-
házy István Balatonfüreden irt az idei nyá-
ron. A revü iránt egyébként már több szín-
házi ügynökség érdeklődött, mert valószínű, 
hogy pesti karriérje után vidékre fog kerülni, 
hogy diadalmasan végigjárja az összes nagy 
vidéki színpadokat. 

S 

Hegedűs Gyula besnyői kertjében Diskay felv. 
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INTIM PISTA, hogy mit csinálnak a 
szünetel 5 színházak 7 

— A kérdés nagyon jó. A szüne-
telő színházak tudniillik csak a kö-
zönség számára szünetelnek. Egyéb-
ként keményen dolgoznak. Beöthy 
László, vagy jobban ismert nevén a 
„vezér," leszaladt Pestre lontói birto-
káról, néhány felmerült színházi dol-
got elintézni, mert Lázár Ödön is 
nyaral Jadendorfban. A vezér el-
intézte a dolgokat, néhány vendég-
fellépést hamar megnézett Budán és 
már vissza is utazott Lontóra. A 
Nemzeti Színház igazgatója, Hevesi 
Sándor, nem nyaral az idén, éjjel-
nappal dolgozik első szezonjának 
előkészítésén. 

— És a Vígszínház ? 
— Ott Roboz Imre dolgozik upu 

ANDAY PIROSKA 
a wieni Hofoper hat évre szerződtetett tagja 
résztvesz a salzburgi Festspieléken, ahol 
a „Figaro lakodalma" Chérubin és a „Cosifan 

futte" Dorabella szerepeit fogja énekelni. 

a sajátmaga, mint a nyári üdülésre 
utazott Jób Dániel helyett. A jövő 
szezon tervei között szerepel Szenes 
Béla uj darabja, a „ Végállomás" is, 
Roboz értesítette Szeneshogy a 
darabját Varsányi Irén, Rajnai és 
Tanay fogják játszani. És e között 
a három főszereplő között Szenes 
mindeddig nem ismert személyesen 
egyet : Rajnait. Elhatározta, hogy 
megismerkedik vele. Felhívta telefo-
non és randevút kért tőle, hogy a 
darabra vonatkozólag megbeszélje-
nek egye'mást. Rajnai örömmel fo-
gadta a randevú tervét és azt aján-
lotta, hogy találkozzanak a Végállo-
másnál. Szenes zavartan felelte, hogy 
az késő lesz egy kicsit, ő még a 
premiér előtt szeretne Rcjnaival be-
szélni. Nagysokára derült ki, hogy 
Rajnai nem nagy V-vel értette a 
végállomást, hanem kicsivel: a hű-
vösvölgyi végállomásnál óhajtott Sze-
nessel, találkozni, mert arrafelé lakik. 

— És mit csinálnak a játszó szín-
házak ? 

— Budán Sebestyén örül a jó telt 
házaknak, a Ligeiben meg Feld Matin. 
Sebestyénnél ez nem valami külö-
nös öröm, direktori pályája óta elég 
része van benne. De Feldnél nem 
tréfa a telt ház. Fel kell jegyeznem 
az utókor számára azt a kultur-
históriai eseményt, hogy Feld Matyi 
a mult héten elment a Kultura 
nyomdába és rendelt egy táblát ke-
mény papírból, amelyen ez van 
nyomtatva : „A mai előadásra min-
den jegy elkelt." 

— Az irók világában mi újság ? 
— Szomory Dezsővel találkoztam 

az imént és azt hallottam tőle, hogy 
kész az uj darabja. Az uj Szomory-
darab nem történelmi, hanem mo-
dern társadalmi miliőben játszik és 
erős, érdekes témája a birói felelős-
ség körül mozog. De már ez is több, 
mint amennyit szabad mondanom. 
Viszont találkoztam Harsányi Zsolt-
tal, aki nagyon büszke, hogy iro-
dalmi szerződések dolgában úttörő 
munkát végzett: most irt alá egy 
szerződést az egyik irodalmi válla-



29 S Z Í N H Á Z I ÉLET, 

lattal és a kezéhez jövő évben ki-
fizetendő összegeket nem koronában, 
hanem búzaárban fejezte ki, mert 
ijL°.m akar résztvenni a pénz zürichi 
hullámzásában. Búza-paritás a költő 
szerződésében : ez kortörténeti adat. 

— Mi van a külföldiekkel? 
— Ahány külföldiről beszélhetek, 

az mind magyar. Hajós Mid, a vi-
lág leghíresebb operettprimadonnája, 
miután birtokba vette Budapesten 
azt a villát, amelyet tizennyolc mil-
lió koronáért vásárolt a Stefánia-
uton, hazautazott Newyorkba. Ugyan-
csak képeslapot kaptam Palásthy 
Iréntől, aki azt irja, hogy Karlsbad-
ból Londonon át az urával együtt 
megérkeztekNewyorkba. Kende Géza, 
a hires amerikai magyar szerkesztő, 
még Budapesten van. 

— És az itthoniak? Mi van az 
utazási forgalommal? 

— Táfrafüredről most irt Magyar 
Erzsi, aki a Tátra-szanatóriumban 
piheni ki az „ Aranymadár" fáradal-
mait. Ugyancsak Tátrában vannak 
Bultykay Ákos, Kosáry Emmi, Király 
Ernő, Simonyi Maja, Kökény Ilona. 
Boross Géza. A Balaton is nagyon 
népszerű : Tarján Vilmos most jött 
haza Siófokról, Ungerleider Mór, aki 
egy elég komoly operáción ment 
keresztül, Bogláron lábbadozik a si-
került műtét után. 

— Mi hire van Lábass Juciról ? 
— Lábassnak a héten volt a szü-

letésnapja. Pontosan 22-én. Barátai 
kedves mêglepeléssel ünnepelték meg 
a születésnapot. Juci lakását való-
sággal beborították virággal Amikor 
a primadonna benyitott az előszo-
bába, máris óriási virágcsokrokba 
boilott. Azonkívül cicányzene szere-
nádot kapott telefonon, s legjobb 
sserepeiből készült pompás rajzok 
borították virágrámákban a falakat. 

— Valami jó kis nyári pletykát 
nem tud? 

— Di tudok. Szereplők: színházi 
férj, színházi feleség és színházi 
harmadik. A férj rájött, hogy a fele-

ség és a harmadik nem ellenszen-
veznek egymással. Már meg is tette 
a lépéseket, hogy elváljon. De mivel 
mind a három szereplő nagyon 
rokonszenves, az egész színházi 
világ „ne okoskodjatok, gyerekek" 
kiáltással kézbevette a dolgot. A jó 
barátok végre elérték, hogy az 
asszonynak megbocsátott a férj; 
a harmadiknak pedig megbocsátott 
a — saját felesége. Kezüket csókolom. 

— Hová? 
— A strandfürdőre, megállapítani, 

hogy igaza van-e Szász Zoltánnak, 
vagy nincs. Viszontlátásra a jövő 
héten. 

„A Coeur dame" 
Timór IIa 

Budai Színkör : „Délibáb" Angelo foto 
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JO VÜNK ! 
— Mikre gondolt a közönség ? -

Már eldőlt az a plakát-pályázat, melyet a 
Színházi Élet „Jövünk !" címmel hirdetett és 
5000 koronával jutalmazott. A szerencsés 
nyerő : Szirmai Andor kereskedő (lakik : VI., 
Eötvös-utca 28. 11. 12.) már át is vette az 
ötezer koronát. Nyugtáját mellékelten közöljük 
is. Ugyanekkor kiválasztunk a rengeteg levél-
ből egy-kettőt, melyek pompásan illusztrálják 
azt, hogy mikre gondolt a közönség, amikor 
a', oroszlánt és tigrist ábrázoló plakátot látta : 

Tselowszky Boris levelezőlapján azt irja, 
hogy a „Jövünk !" valószínűleg a Sziget-
Szinpad uj műsorát jelenti. Csaplár Imréné 
(Vilmos császár-ut 66) valami dzsungel-filmre 
gondol. Egy véleményen van vele Polónyi 
Miksáné (Király-utca 89), Csillag Vera és 
Harmathy Attila (Zoltán-utca 10). Akadtak, 
akik már a film címét is tudták : Blumenfeld 
László (Wesselényi-utca 46), Sterner Klári 
(Lipót-körut 15), Politzer Rózsa (Andrássy-ut 
35), Wollák Kató (Gyopáros), Steiner Margit 
(Újpest) és Brechner Sándor (Wesselényi-
utca) szerint a „Zoro-va-huru" című filmről 
van szó. Ezzel szemben Szigeti Böske azt 
irja,hogy a „Jövünk!" plakát „A fáraó felesége" 
cimü film reklámja. 

Határozottan meglepő Kovalik Lajos és 

Röser János ötlete, akik a 23-iki Postás ün-
nepély előhírnökét sejtették a hirdetés mögött. 
De még ennél is mulatságosabb megoldás 
Singer Imréé (Nagykanizsa), aki Ditrichstein 
poloskairtó embereinek diszbevonulására 
tippelt. Végül Brechler Sándor (Wesselényi-
utca 46) és Blumenfeld László (ugyancsak 
Wesselényi-utca 46) mint jó szomszédok és 
barátok egyhangúlag egy állatkerti nagy 
muri beharangozását sejtették a plakát 
mögött. 

A helyes megfejtést a már mult számunk 
ban közölteken kivül, a következők találták 
el : Vida Emil (Cegléd), Királyfi István 
(Damjanich-utca 18), Hölzl Ferenc (Váczi-ut 
43), Kozma Ilona (Asztalos Sándor-utca 7), 
dr. Harmathy Károlyné (Zoltán-u. 10), Polónyi 
György (Király-u. 89), Kassai László (Kádár-
utca 8), Glasz Rózsika (Baross-tér 14), Radó 
Pál (Damjanich-u. 36), Hirsch Sándor (0-
utca 42), Reichardt László, dr. Kapdebó 
Oszkár (Rákóczi-ut 62), Németh István (Dam-
janich-u. 18), Jutkovics Boris (Dohány-u. 57), 
Holczer Lajos (Király-u. 88), Fischer Endre 
(Ferenc-körut 22), Steiner Cecilia (Andrássy-
ut 26), Szin Rózsi, Szabó Margit (Szövetség-
utca 21), Fridmann Janka (Murányi-u- 46). 

Ezek azoknak a nevei, akik 
kitalálták, hogy a „Jövünk !" plakát 
egy világszenzáció : 

fr'j-rjf-Zj^seJ? a L e-*-C-^-^-C-

A nyerő nyugtája 

ILLENEP 

megérkezését jelenti. Illenep orosz-
lánjai és tigrisei lesznek a Fővárosi 
Cirkusz jövő havi 'műsorának fő-
attrakciói. 

Analog operettek Budán 

Sebestyén újdonságának 
Érdekességet az ad : 
A muzsikaszó hazudik 
S a Délibáb se mond igazat. 
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M O X I E L E T 

A filmklubban 
— A kultuszminisztériumban nagyon ér-

dekes tanácskozások Folynak az utóbbi 
hetekben. Arról tanakodnak az állami szín-
házak vezetői, hogy megengedjék-e színé-
szeiknek a filmen való szereplést? Ugyanis 
egyeseknek az a véleményük, hogy a Filmen 
való játszásnál a színész annyira meg-
szokja a túlságos gesztikulálást és moz-
gást. hogy ezt a színpadon sem tudja le-
vetkőzni, ami azután ártalmára van szín-
padi játékának. Mi azt hisszük, hogy ez az 
aggodalom legalább is ezidőszerint teljesen 
indokolatlan, többek között azért is, mert a 
filmgyártás szünetelése folytán a filmen 
való szereplés, sajnos, amúgy is lehetetlen. 

— Heltai Ferdinánd, aki ifjabb éveiben 
kolozsvári színész volt, filmgyári igazgató 
lett Berlinben. A gyár Kaiser Györgynek, 
az ismert német drámairónak vállalkozása, 
aki egyúttal az összes felvételre kerülő drámá-
kat is irja. Heltai a művészeti vezetést vál-
lalta és mint halljuk, főleg az expresszionista, 
tehát a legmodernebb iránnyal fog próbál-
kozni. Heltai eddig az Oswald - filmeknél 
dolgozott. 

— Henny Porten uj nagy szerepre készül 
és pedig Kellermann „Alagút" cimü regényé-
nek fő női szerepére. Mint tudjuk, az „Alag-
út"-at már néhány év előtt filmre vitték, még 
pedig teljes sikertelenséggel. A bukást a 
szakkörök annak tulajdonitották, hogy az 
akkori filmtechnika még nem ismerte azokat 
a monumentalitásokat, melyek nélkül az 
igazi filmsiker nem képzelhető el. Keller-
mann kerek egymillió márka tiszteletdijat 
kér és minden valószínűség amellett szól, 
hogy ezt meg is fogja kapni, mert Henny 
Porten ragaszkodik a szerep eljátszásához. 

— Fellner Dénes Pál, aki négy év előtt 
vándorolt ki Budapestről és először Graz-
ban, majd Bécsben működött, most Berlin-
ben a National Film főrendezője lett és 
jelenleg az Essex grófjának megfilmesítését 
végzi. Fellner Budapesten is készített több 
sikerült filmet, melyek főszerepét Gomba-
szögi Frida játszotta. 

— Márkus László, a legkiválóbb magyar 
filmrendezők egyike jelenleg Gyomán piheni 
ki téli fáradalmait. Elárulhatjuk róla, hogy 
ott sem pihen. A Parsifal opera díszleteit 
tervezgeti és ezenkívül, de ez igazán nagy 
titok . . . . egy nagy filmgyár munka-
programmját készíti elő, melynek ő lesz a 
művészi vezetője. De erről még nem szabad 
bővebbet irni. 

— A francia Pathé tudvalevőleg már 

régóta amerikai céggé lett. Ez az amerikai 
cég most Newyorkba hivatta Lázár Lajos dok-
tort, a Lux filmgyár volt igazgatóját, akivel 
aziránt folytatnak tanácskozást, hogy lehet-
séges volna-e Budapesten Pathé - filmeket 
gyártani? Szóval, ujabb reményünk van 
arra, hogy az idei holtszezont egy még 
sohasem remélt fellendülés fogja a jövő 
esztendőre felváltani• 

— A Corvin filmgyár kapui augusztus 
második felében ismét meg fognak nyilni. 
Illés István, az ismert mcgyar filmrendező 
fog két vigjátékot készíteni egy berlini film-
gyár megbízásából. Az egyik három fe1-
vonásos és a cime: „Poseidon kisasszony", 
a másik négyfelvonásosnak pedig „Amerikai 
párbaj" a címe. Mindkettőnek egyúttal szö-
vegét is Illés István irta. A szeréplők magyar 
színészek és színésznők lesznek és a szerep-
osztás külö 1 érdekessége, hogy a vezető 
níi szerepeket egy közismert arisztokrata 
családunk ifjú hölgytagja fogja játszani. 

Mattyasovszky Ilona és Bolváry Géza 
Königseeben 

Korda Tibor felv. 
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A senki fia és a Modern vampirok 
jm 

4 
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A régi, 
boldog bé-
keidők .leg-
forróbb téli 
szezonjára 
emjékeztet 
azt a pom-

i pás két film, 
ami a Ka-

mara moz-
góképszínház jövő heti műsorát kitölti. Az 
»egyik a »Modern vampirok« cimii hatfelvo-
násos rejtelmes történét, melynek szereplői 
között nem kisebb nevek szerepelnek, mint: 
Luciano Albertini, Linda Albertiul, Patata 
és Paul Moleska. A film meséje röviden a 
körvetkező : 

Sansone, a világjáró oroszlánvadász több 
évi távollét után hazatér. Miss Ethel Camp-
bellnél, a kérőktől körülrajongott dollár-
hercegnőnél megtudja, hogy egy rejtélyes 
bűnszövetkezet garázdálkodik a városban. 

Sansone a hegyekbe megy, hogy ki-
fürkéssze a banditák fészkét és itt üirievrát, 
a fiatal pásztorleányt kiszabadítja az órjás 
Cimaste karmaiból, aki barlangját egy csim-
pánzzal osztja meg. Később izgalmas hajsza 
során Sansone megmenti a vadembert a 
tülzffli a Iáitól, mire ugy Cimaste, mint Jack, 
a csodamajom Sansone hűséges segítőtársa 
lesz. 

A banditák egy nap miss Ethelhez is 
betörnek, Ginevrát pedig elrabolják. San-
sone ráakadt búvóhelyükre, a gonosztevők 
azonban kelepcébe csalják és nagy haho-
tázna egy oszlophoz kötözik a pincében, 
hogy ott végezzenek vele. Szorongatott 
helyzetéből Jack és Cimaste szabadítja' 
ki Sansonet, aki rettenetes küzdelemben 
megsemmisíti a modern vampirok bandáját 
és vezérüket is ártalmatlanná teszi, kiben 
legnagyobb meglepetésére miss Ethel egyik 
kérőjére, mr. Morveyre ismer. A város 
megszabadul a szörnyű lidércnyomástól és 
ujjongva iüiinepli a hős oroszlánvadászt, aki 
megtalálta a banditák tigriskaromszerü ujj-
hegyekbe végződő keztyüjét is s ezzel 
megoldódott a rettenetes fojtogatási nyo-
mok rejtélye. Miss Ethel kezével akarja 
bo.ldogitani a hőst, de nagy csalódás éri: 
Sansone már eljegyezte magát Ginevrával, 
hűséges kis barátjának, Patatánalk nővé-
rével. 

A másik film egy repríz. A senki fia, 
ame.ly évekkel ezelőtt már egy izben hallat-
lanul nagy sikert aratott. A senki fid-1 
Vajda László irta és Kertész Mihály ren-
'd'ezte. 71 szereplők pedig: Lenkeffy Ica, 
Haraszíhy Hermin, Csortos Gyula és a 
szegény, megboldogult Gyárfás Dezső. Adva 
van Alex, a senki fia, aki a Hotel Simplon 
előtt találkozik egyik régi cimborájával, 

aki az előkelő szálloda pincére s éppen 
azon tanakodik, miképen tudná magát sza-
baddá tenni az eljegyzése napjára. A 
mindenhez értő Alex leveti a soffőrkabátot 
S magára ölti a pincér elegáns frakkját . 
A fényes étteremben az első pillanatban 
megint egy barátjával hozza össze a vé-
letlen. 

Ez szomorúan panaszolja Alexnak, hogy 
szerelmes a kefekirály leányába, Elizbe, 
;az apa azonban hallani sem akar erről a 
házasságról s egyetlen gyermekének arisz-
tokrata udvarlót hajszolt fel, az ostoba 
kis Segner gróf személyében. A két jó 
barát különös módon akarja megleckéz-
tetni a gőgös kefekirályt. Az újságokat 
éppen most járja be a hír az exotikus 
albán királyfiról, aki jelenleg Oroszlán-
vadászatra Szaharába utazott. Az összes 
(lapok azonban fenntartással közlik ezt a 
hirt, mert a kalandvágyó hercegről, aki 
minden hónapban a világ másik táján buk-
kan fel, már sok hamis hir került forga-
lomba. Alex erre kiadja magát a hercegnek, 
(akást vesz ki a hotelban, mint régi ismerő« 
sét Jidvözli Waiden bárót, aki kastélyába 
hivja meg őt, ahol megérkezésétől kezdve, 
Eliz partnerévé szegődik. A barátja ezért 
kérdőrevonja s távozásra szólítja fel, 
különben leleplezi. Alex azonban, aki 
közben halálosan megszerette Elizt, 
hallani sem akar erről. Henrik családi 
körben kijelenti, hogy Mirkó herceg kö-
zönséges szélhámos, aki senki más, mint 
a Simplon-szálló pincére. A megdöbbenés 
vetkezőket jelenti ki flegmatikus nyugalom-
herceg, megerősítve barátja szavait, a kö-
vetkezőket jelenti ki flegmatikus nyugalom-
mal a megrémült Saxenhauser-család előtt: 

»Ne haragudjanak rám, amiért kibújtam 
a pincérlibériából, hogy annak a fenséges 
személynek a ruháit öltsem magamra, aki 
szerencsés volt megnyerni az önök rokon-
szenvét!« A milliomos apa a rendőrségre 
'akar telefonálni1, hogy letartóztassa a csalót. 
Környezetének sikerült őt meggyőzni arról, 
hogy nem szabad1 botrányt csinálni. Másnap 
Saxenhauer különféle fortéllyal próbálja 
távozásra birni az álherceget. Mirkó herceg 
azonban kijelenti, hogy nem megy el. A 
haragos kis Elizt igyekszik megbékíteni. 
(Őszintén szereti őt. A legnagyobb kétség-
beesés közben érkezik meg az albán nagy-
ikövet és igy üdvözili Mirkó herceget: 
/ — Megkaptam fenséged táviratát és 
örömmel jelentem, hogy őfenségének leg-
kegyesebben beleegyezni méltóztatoti fen-
ségednek Saxenhauer Eljz kisasszonnyal 
való házasságába. 

Ez» a két pompás filmet még egy nagy-
szteriii bohózat is követi, mellyel együtt 
a Kamara jövő heti műsora a legjobti 
téli műsorrá bővül. 
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„A sebesültek" 
Lóth Ha és Kürthy Erzsi Müncheni felvétel 

Ltilh IIa és Ftirthy Erzsi tclcscte 
egy fíimfelvéielnél 

München, 1922. jullus. 
A müncheni Bavaria filmgyárnál, az Emel-

ka konzern legtöbbet produkáló gyáránál 
számos magyar filmszínész és színésznő 
játszik. Pár héttel ezelőtt a kedves Lóth 
11a, a német közönség kedvence és Kürthy 

. Erasi, a fiatal filmszinésznő, ki legutóbb a 
»Veszélyben a pokol« fő női szerepét ját-
szotta, egy filmvelvételnél szerencsétlenül 
jártak. 

Die Liebe und Macht (Szerelem és ha-
talom) című film felvétele közben, Mün-
chentől két órányria, a szép virágos Rosen-
Iheimban történt a szerencsétlenség. Két 
tizennöt-tizenhat éves bakfis szerepét ját-
sztották, két testvért, akik egy könnyű 
homokfutó kocsin kikocsiznak apjuk bir-
tokán. Az országúton szembejött egy ha-
talmas amerikai turaautó, a ló megvadult 
és egyik oldalon Kürthy Erzsi, a másik 

oldalon pedig Lóth IIa hullott a porba 
a kocsiból, Lóth szerencséssel könnyű hor-
zsolással megmenekült, Kürthy lábán azon-
ban keresztül ment a kocsi kereke és vé-
resre lapított bokával vitték el a szeren-
csetlenség színhelyéről. 

Szerencsére nem lett súlyosabb kimene-
telű a szerencsétlenség, mert amint lemosták 
a vén a művészmök lábáról és bekötözték 
a kificamított bokát, már ismét visszatért 
kacagó jó kedvük és nevetve ültek, áll-
tak a fényképező masina elé, hogy meg-
örökítse sebesülésüket 

Szegény Kürthy Erzsi még három hétig 
nyomta az ágyat fájós lábával és csak az 
vigasztalja meg, hogy a biztosító társaság-
tói Ő0U00 márkát remél ezért a sebesülé-
sért. ' Korda Tibor. 

1922 julius 
A fűtés vigan működik, 
Mint egy kazán a gyárban, 
A nézőtér telistele, 
Nem is igaz, hogy nyár van. 
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Negyedik fejezet. 
(Mely a legbátrabb emberről ás annak 

vezérkaráról szól.) 
Ha tőjem azt kérdeznék, hogy tót tar-

tok a Világ legbátrabb emberének, habozás 
nélkül azt felelném: a mozirendezőt! Mert 
képzeljék el kérem, hogy micsoda bátorság 
kell ahhoz, életre hivni egy negyven-ötven 
ivoldalra levázolt szcenáriumot! Mennyi 
elképesztően nagy tudás, hidegvér, ki-
fogyhatatlan ötletesség, szédületes energia, 
kitűnő idegzet, hogy a körülbelül ezer-
ezerkétszáz jelenetből álló négyrészes film-
ko.losszus levetítve, összefüggő, stílusban, 
játékban, hangulatban egységes műreme-
ket képezzen! Nincs a világnak még egy 
olyan mestersége, mely a felkészültségnek 
olyan bőségét és változatosságát kivánná, 
mint a filmrendezőé. Ä jó rendezőnek 
ismernie kell minden korszak építészeti és 
ruházkodási szokását, minden iparművészeti 
stílust, minden festőt, minden szobrászt, 
minden nevesebb irót, minden fontosabb 
népszokást, minden társadalmi osztály il-
lemszabályait és modorosságát, értenie kell 
a festészethez, díszítéshez, elektrótechni-
kához, mestere kell, hogy legyen a szín-
játszásnak, ismernie kell az összes iszin-
padi és a speciálisan filmtechnikai trük-
köket és fogásokat, tudnia kell óriási töme-
geket mozgatni, vezérelni, hatásos csopor-
tokba elhelyezni. 

És ez még csak egy részé a munkájának. 
Ez csak az előfeltétele annak, hogy egyál-
talában dolgozhasson. Mert nézzük csak 
meg közelebbről, hogy mint lesz a kéz-
iratból mozgókép? 

A rendező mindenekelőtt elkészíti az úgy-
nevezett rendezői példányt, ami hetekre 
terjedő munka. Ennek lényege abban áll, 
hogy összeállítja és egyforma szinü ceruzá-
val jelöli meg azokat a jeleneteket, melyek 

egy és ugyanazon helyen játszódnak le. 
Äkkor azután sorban, minden jelenetnél 
megjelöli, hogy hány személy szerepel 
benne, miféle ruhában és milyen kellékek, 
bútorok, edények stb. szükségesek. Kiszá-
mítja, hogy az egyes képek felvételére 
hol és melyik napon kerül a sor és hogy 
az esetleges akadályok (rossz idő, betegség ) 
figyelembevételével, hány hétig, vagij hó-
napig fog' tartani a felvétel? Tervet készii 
arról, hogy minden egyes jelenet körül-
belül hány méter filmet igényel és így 
hozzávetőleg kiszámítja a teljes film hosz-
szuságát. A gyárvezetőség részére meg-
szerkeszti a költségvetést, melynek főbb 
tételei: a főszereplők felléptidija, az iró 
tlszltejetdijja, a statíszlták dija, az ipar-
művész á,ltal tervezett díszletek dijai, a 
jelmezek elkészítésének, vagy kölcsönzé-
sének dijai, a motívumok keresésével kap-
csolatos kiadások, az utazási költségek, a 
kocsi- és autóbér,lési dijak, a rengeteg 
kellék vételi és kölcsön díj a, fodrász, öl-
töztetőnő, eset,leg zenészek, táncosnők dijai 
stb. Ezekhez járuj az önálló műteremmel 
nem biró vállalatoknál természetesen a 
műterem bérletének dija is, amely bizony 
meghaladja a napi harmincezer koronát. 
Ha a gyár vezetősége elfogadja a költség-
vetést, akkor a rendező rendszerint magá-
nak tart ja fent a színészek megválasz-
tásának jogát is. Ritka és veszedelmes 
eset az, ha ebben a kérdésben a gyár 
igazgatósága ellenvéleményt kockáztat meg, 
mert hiszen ilyen esetekben, ha a film 
nem sikerjüíl, a rendező egy fölényes moz-
dulattal elhárít magáról minden felelőssé-
get, kijelentvén, hogy a gyárvezetőség az 
oka mindennek, mert ők erőszakolták rá a 
meg nem felelő színészeket. Érthető te-
hát az a nagy félelem és tisztelet, mely . 
Igei a mozivászon egy-egy jövendő csillaga 
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a rettegett főrendező nevét kiejti. Csak 
mikor már a színészeket leszerződtették 
és a díszletek is elkészültek, akkor kez-
dődnek igazából a rendező forró napjai. 

Mindenekelőtt ki kell kutatnia a leg-
festőibb tájképeket, me.lyekben az úgy-
nevezett plain air felvételeket játszatja. 
Gyakorlott rendező ugy ismeri már a két-
háromnapi körzetben- fekvő vidéket, mint 
a tenyerét és nyomban tudja, hogy hova 
utazzon, ha egy várkastély, halastó, szikla-
barlang, virágos mező, kopár hegyszakadék, 
afrikai sivatag felvételéről van szó. Ilyenkor 
azután mozgásba hozza táborkarát,, a segéd-
rendezőket is. Kiküldi őket az illető köz-
ségbe, ahol a; felvétel lesz és a segédren-
dező kötelessége gondoskodni arról, hogy 
a felvétel napján minden rendelkezésére 
álljon, hogy a szekerek a vasútnál legye-
nek, szobával, ellátással baj ne legyen, 
hogy a község lakói köziül azok, akikre, 
mint statisztákra szükség van, rendelkezésre 
álljanak. Többnyire a tanitó, meg a bíró 
segítségét szokták igénybe venni, akjk dob-
szóval tudatják a községbeliekkel a nagy 
eseményt és egyúttal közlik azt is, iiogyi mi-
lyen ruhában jelenjenek meg a statisztálni 
szándékozók a felvételen. A módosabb gaz-
dákat, földesurakat még külön is felkeresi 
a segédrendező és megkéri, hogy egy-
egy fogatot, nyerges lovakat, ökrös szeke-
ret és ehhez hasonló »kellékeket« bocsás-
son rendelkezésére. A legritkább eset, hogy 
az ilyen kérelmet megtagadnák. Ugyancsak 
a segédrendezö dolga a színészeket kellő 
időben értesíteni a felvétel napjáról, idejé-
ről és helyéről. Ö az, aki a statiszták 
hadát is mozgósítja és ilyenkor tüinik ki, 
hogy milyen nagy ur a segédrendezp, 
mikor a legbájosabb szőke- barna- és bronz-
haju leányok ostromának van kitéve, akik 
mind arra kérik, hogy őket rendeljék be 
a felvételre. 

Egy-egy nagyobbszabásu film felvételé-
nek elkészítése, néha hónapokig tart, ami 
"nem is csodálatos, ha meggondoljuk, hogy 
akárhányszor egész városokat, assziriai tem-
plomokat, hindu pagodákat kell felépíteni 
néhány perces jelenet kedvéért! 

Ha az előkészületek befejeződtek, akkor 
bontakozik csak ki a rendező munkája a 
maga megdöbbentő nagyságában. Egy sze-
szélyes összevisszaságban folytatódó fel-

véte.ltömegben meg kell őriznie a játék 
egyöntetű fonalát, minden pillanatban át-
gondolni és összeegyeztetni a legparányibb 
részletet az egésszel. Ügyelnie kell arra, 
hogy a színészek játéka logikus és stílusos 
maradjon, pontosan emlékeznie kell, hogy 
az éppen felvétel alatt álló jelenet melyik-
nek a szerves folytatása, nehogy a hangu-
latban zökkenés álljon be, vagy éppen az a 
mulatságos baklövés történjen, hogy a 
szobából ingujjban távozó férfi zsakettben 
.ér a küszöbre. De legidegemésztőbbek 
a nagy tömegjelenetek, amikor akárhány-
szor ezernyi embert kell vezérelni, parancs-
szóra mozgatni. 

Bi'.szkén állapithatjuk meg, hogy a ma-
gyarok számos kiti'nő rendezővel gazdag -
tották a filmvilágot. Sajnos, éppen leg-
kitünőbbje-nk az itthoni kedvezőtlen vi-
szonyok miatt, kénytelenek voltak külföl-
dön elhelyezkedni és ott szereznek dr-
csőséget a magyar tehetségnek. Kertúnz 
Mihály a Saschánál, Korda Sándor a bécsi 
Vita filmnél, Heltai Ferdinánd Berlinben, 
az Osswald filmeknél, Geröffy ugyancsak 
Berlinben, saját vállalatánál dolgozik. Az 
itthoniak közüli legelső helyen Márkus 
Lászlót kell említenünk, aki hatalmas fan-
táziájú, rendkívüli műveltségű és abszolút 
tudásu mestere a rendezésnek, Deósy Al-
frédnak főleg a magyar rendezés úttörő 
munkájában volt kiváló része és képeinek 
erőteljes, magyaros levegőjével szerzett 
nagy érdemeket, Balogh Béla a romantikus 
és könnyed vígjátéki stijlusban alkotott 
ügyes dolgokat, Garas Márton, a poétikus 
és festői részletek iránt bír művészi érzék-
kel. 

A főrendező jobbkeze és legfontosabb 
munkatársa az operatőr, vagyis a jó film-
fényképész. Tőle függ a képek élessége, 
színessége, a meglepő fotográfiái trükkök 
tömege. A magyar zseni e téren is kiváló 
tehetségeket produkált, akiket azonban fáj-
dalom, szintén tömegesen vitt el tőlünk a 
külföld. így például Bécsi Józsefet, aki 
a Starnál dolgozott, Vass Károlyt, aki a 
Corvinnál és Starnál működött. Az itthon-
maradottak közül a legkiválóbbak Arany' 
Ferenc, akit már Parisba is hívtak és 
Escher Károly, aki főleg a »Dada« felvé-
teleivel keltett feltűnést. 

(Folytatjuk.) 
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Fürdőruha razzia a Balatonon 
A „trikó vagy kosztüm" probléma 

Ne méltóztassanak a címtől megijedni, nem 
valami kínos rendőri beavatkozásról van szó, 
amely hiányos fürdőtrikóju hölgyeket állított 
volna pellengérre a siófoki strandon. A szó-
ban forgó razziát mi rendeztük balatoni kör-

utunk alkalmá-
val ; pontos im-
pressziókat sze-
rezve a Balaton-
bandivatozó für-
dő-kosztüm di-
vatról, hogy róla 
hiven beszámol-
hassunka „Szín-
házi Élet" olva-
sóinak. 

A beszámolót 
mindjárt avval 
kezdhetjük, hogy 

a fürdőfrifeó divatjának alkonyát hozta az 
idei szezon és a nyaralók figyelme mind-
inkább a fürdőfeoszíümöfe felé terelődik. Ami 
nem is csoda, ha meggondoljuk, hogy ma-
napság már a legfrissebb párisi fürdőruha-
kreációk is gyorsan eljutnak az előkelőbb 
pesti divatüzletekbe, igy a dívatnőnek nem 
kell a szimpla fürdőtrikókhoz fordulni kisegí-
tésért. Mert bizony az egyszerű trikó manap-
ság csök afféle „kisegítés", amig a szép tulaj-
donosnő nem jut egy szépségének megfelelő 
fürdőruha kreációhoz. A trikó és a ruha 
problémájáról talpraesett intervjut adott ne-

künk külön-
ben egy pesti 
grande dame, 
aki egy sió-
foki kabána 
árnyékéban a 
következőket 
mondotta : 

— Szó sincs 
róla, vannak 
még nők, akik 

ragaszkod-
nak az obli-
gát trikóhoz, 
a nagy több-
ség azonban 
már a fürdő-
kosztüm mel-

lett döntött. Főleg azért, mert mig a trikóban 
csupán a test kultusza érvényesül, a fürdő-

kosztüm színe, formája, kidolgozása teret 
enged az egyéni ízlésnek, sőt a karakter-
nek is. Ha ott volt a margitszigeti fürdí-
kiéllitáson és meg-
figyelte például Ber-
fees-nek, a legismer-
tebb kötött-szövött-
áru cégnek fürdő-
ruha modelljeit, lát-
hatta, mennyi fti-
lust, ötletet és főleg 
egyéniséget lehet 
vinni egy fürdőkosz-
lümbe. Nézzen itt 
körül, minden ren-
des nő fürdőkosz-
tümben van és 
minden rendes für-
dőkosztüm Berkes-
től való, a szinészvilág szállítójától , . . 

Körülnéztünk. Csakugyan számláién fehér-
fekete fürdőkosztüm villogott körülöttünk, 
főleg csikós, lent egyenesre vagy levélalakura 
szabott vagy bóbitás, főleg fekete aztán szí-
nes gummi fürdősapkákkal és fél vagy egész, 
csaknem térdig felfűzött fürdőcipővel, Hogy 
gyönyörűek voltak a fürdőruhák, azt rögtön 
konstatáltuk ; hogy nagyrészük tényleg Berkes-
kreáció volt. azt csak akkor tapasztaltuk, 
m kor hazajövet elmentünk a Deák Ferenc-
utca 13 szám alatti üzletbe és ott a balatoni 
modelleket csakugyan Balaton nélkül láttuk 
viszont. 

Berkes maga 
a „trikó vagy 
kosztüm" prob-
lémát a követke-
ző dodonai böl-
csességü aforiz-
mával oldotta 
meg : 

— Aki fess 
akarlenniannak: 
fürdőfrifeó. Aki 
fess és elegáns 
akar lenni : fürdő 
kosztüm. 

Szó, ami szó. 
Berkesnek van a 
legnagyobb ige-
za. Aki „fürdőkosztümben jár, fess is, elegén« 
is, mint azt a „mellékelt" ábrák mutatják. 



38 SZÍNHÁZI ÉLET, 

llzsonna a Római strandon... 
Hoiuskay dr., Viola Margit, Betegh Bébi, Zilahy Pál, Zilahync 

Röckl lelv, 

A Római strandfürdő látképe Röckl felv. 

Hol stílt le művésznő? 
Hol sült le művésznő ? — ez ma a leg-

többször elhangzó kérdés a színházak tájé-
kán. így szólítja meg a kritikus a primadon-
nát, habitüé a szubrettet, a gazdag mecenás 
a kórus szépeit, sőt még az anyaszinésznő-
ket is evvel köszöntik, amint barnapiros 
taine-nel végiglejtenek a korzón. És ez nem 
is csoda, ha ezt meggondoljuk, hogy a le-
sülés a nyár legkedvesebb öröme, amellett, 
hogy még bizonyos nyaralási dekórumot is 
ad a viselőnek. Hiába mondja bárki, hogy a 
Lidón vakációzott, ha nincs megfelelően le 
égve. Mig egy indián-fekete arcnak, még ha 
Pesten sült is le róla a bőr, mindenki el-

hiszi a swinemündei nyaralást. Ebbe az 
utóbbi csoportba tartoznak azok a primadon-
nák, akiket a nyári szezon Pesthez köt leg-
alább is egyelőre — mégis csokaládészinü 
decoltage-al vonják magukra a közfigyelmet. 
Hol sülnek le a Pesten nyaraló művésznők ? 
— ezt nyomozta ki a „Színházi Elet" egy 
mult heti délután. A nyomozási adatokat 
kommentár nélkül a közönség elé terjesztjük. 

Tehát Röckl mesterrel, a vidám fotográ-
fussal, aki jobban hasonlít egy francia mi-
niszterhez, mint egy pesti fényképészhez, 
pontban tizenegy órakor hajóra ültünk, hogy 
elmenjünk az egyik legnépszerűbb strand-
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fürdőre, a „Római fürdő Dunastrand"-ra. Azért 
éppen ide, mert előzetes nyomozásunk ada-
tai ugy szóltak, hogy ez az a pont, ahol leg-
több pesti színészt és színésznőt találni. 
Nagyszerű hely a Római strandfürdő, amellett, 
hogy messze Pest porától valóban a leg-
szabadabb természet ölében fekszik, hajón 
potom 30 perc, vicinálison pedig rövid 20 
perc alatt elérhető. Mi hajón mentünk, mert 
ismerve színésznőink hajózási szenvedélyét 
(lásd amerikai turnék), gondoltuk, hátha mind-
járt ráakadunk egy ismerősre. Ugy is volt. 
Az ismerős, Betegh Bébi, orgonavirágszinü 
creppe de chine ruhában és lila keppben 
egy tábori széken ült és a vidéket nézte, 
olyan élvezettel, mintha a Niagara zuhatag 
lenne előtte. Pedig csak a Filatori gát mellett 
usztunk el méltóságteljesen. 

A megérkezésnél nagyszerű kép tárult elénk. 
A strandon, a vizben száz és száz ember 
feküdt és lubickolt, a főépület alsó fedett és 
felső nyitott terraszán pedig ugyancsak szá-
zan és százan ebédeltek a ragyogó napfény-
ben, hangos jókedvvel. Mint egy nagy, vi-
dám és boldog in-
dián család a farm-
ján, ugy hatott az 
egész kép az ugyan-
csak grandiózus hát-
terével, amelyben 
vitorlások, motor-
csónakok és szan-
dolinok suhantak 
végig a Dunán. Az 
idényre jóval meg-
nagyobbított és csi-
nosan át-
alakított 

Római 
strand 

rengeteg 
kabinja 

alig tudta 
befogadni 
a sok pesr 
tit, akik 

állandóan 

sürü rajokban jöttek kezükben a kacér fürdő-
trikót rejtegető csomaggal. 

A felemelő látványra azonnal megéheztünk 
és siettünk a strandvendéglőbe. Étvágyunk-
nál csak a konyha volt jobb. A szakállas fo-
tográfus valósággal el volt tőle ragadtatva. 
Elragadtatása ebédután fokozódott, amint a 
sok trikóban szaladgáló nőt meglátta. Ekkorra 
már Betegh Bébi is ott feküdt a porban. De 
nem a lila keppben. Sőt ellenkezőleg. Zöld 
fürdőruhában. Nagyon szép volt Betegh Bébi. 
Beteg lett tőle az ember szive. 

Szegény szivünk I 
Mit kellett még neki 
kibírnia ! Ezután 
találtunk rá a többi 
primadonnára .Zöld-
helyi Annus Zilahy 
Pállal éppen úszó-
versenyt rendezett. 
Zilahy lett az első, 
— de a szépség-
dijat a közönség 

ítélete szerint Zöldhelyi nyerte 
el. Ahol a legnagyobb volt a 
homok, ott pedig Viola Mar-
git süttette magát. Már egész 
fekete volt Viola a naptól, 
azért nem hagyta volna abba 
a süttetést. Hja, ő egy virág, 

neki megtiltani nem lehet I 

Sajnos a szakállas fotográfusnak sem le-
hetett megtiltani, pedig ő nem is virág. Így 
a szakállas fotográfus zsakettben leült a 
porba, hogy egy szőke démonnak udvarol-
jon. Mire este kifáradva és elragadtatva a 
látottaktól elhagytuk a Római fürdő Duna-
strandot, a szőke démon egészen fekete lett 
a naptól. Csak a fotográfus zsakett e nem 
lett feketébb. Sőt. A nap teljesen kiszitta a 
színét. Most zöld a zsakett. Ha egy zöld 
zsakettet tetszenek látni, a szakállas foto-
gráfus az. 

Képek a Római strandról 
ROckl felvételei 

Ugy kell neki I 
Szilágyi László 
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Hová m e g y n y a r a l n i ? 
— Bezár a Renaissance is. — 

Max Prege? mondta, mielőtt megkezdte 
nagysikerű vendégjátékát, hogy ez az a 
Város, ahol nyáron is lehet színházat csi-
nálni. De, ha történetesen Max Preger 
nem is mondta volna, a Renaissance Szin-
ház — bebizonyította. Olyan pompás nyári 
szezont produkált, hogy akármelyik téli 
színháznak is becsületére válna. Augusztus 
végén azonban a Renaissance Szinház is 
becsukja kapuit és a színészek — ha 
kissé elkésve is — megkezdhetik nyara-
lásukat. ; 

SorDa bekopogtatunk az öltözőkbe, hogy 
megtudjuk, ki hová megy nyaralni? 

Először a budapesti éjszaka legszebb 
királynőjénél, 

Lábass Jucinál 
próbálkoztunk. 

— Művésznő... — kezdtük, de ő mind-
eddig ismeretlen helyről megtudva jöve-
telünk okát, be sem várva, mig kérdésünket 
'befejezzük, már válaszolt is: 

Mexioóbal — Ennél azonban egy 
szóval sem akart többet mondani. 

Sarkadi Aladár 
Tirolban tölti a nyarat. 

Pataki Ferenc 
Így nyilatkozott: 

— Az én nyaralásom... — sóhajtotta 
— vagy stílszerűbben: ahogy én kinézek... 
Nem nyaralok én, játszom egész nyéron a 
Sziget Színpadon. 

Bánhidi József 
Ostendébe megy. Egyetlen ambíciója,, 
hogy olyan fekete legyen, mint egy sioux-
indián. 

Gárdonyi Vilma 
nem elégszik meg egy nyaralóhellyel. Elő-
ször Balatonfüredre megy, azután Lellére 
De az sincs kizárva, hogy előbb megy 
Lellére. 

Vágóné Margit 
jobb ügyhöz méltó komolysággal jelen-
tette ki: PORTOROSE 

T R I E S T M E L L E T T 

GYÓGYINTÉZET 
Lúgos-(Sol)-fürdők, meleg tengeri fürdők, 

remek fekvésű 

PALACE- szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

JÁTÉK KASZINÓ 
Magvaroknak 

Márványmenyasszony 
L, Márvány-u. 6. Telefon 49-79. 

Az előkelő világ találkozóhelye. Különlegességei májust 
bovle libapecsenyék, pörkölt csirke, elsőrangú fajborok. 
Külön terrasz. Esténként ifj. Rácz Pali muzsikál. 

Tulajdonos: Boros Oyula 

15% 
kedvezmény! 

Felvilágosítással szolgál : 
Cosulich, Budapest, VII. Thököly-ut 2. 

Cosulich. Wien, IV. Prinz Eugen Str. 14. 
Portorose A.-G. Portorose. 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
„Jeanet te" neues Kurhaus 

BADEN Wien mellett 
Sanatorium „ E s p l a n a d e " 

Felvilágosítások • Budapest, Egész ívben 
Andrássy-ut5. Telefon 130-65 nyitva! 

Kávé- és tejivóterem 
III., Római fürdő, Keve-utca 56. 

Kávé. tej és tejtermékek árusítása. 
Hideg büifé, cukrászsütemények. Tulajdonos 

Varna Andor né 

Klotíld-pensió 
(Ceskoslovensky Pension) 

Ó-Tátrafüreden 
Klotild főhercegnő volt tulipános 
villájában. Közvetlenül a tarajkai siklóállomás 
mellett. Főúri kényelemmel berendezett szobák. 

Kitűnő francia-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma JaadourUovd, bérlű' 
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— A Dunántulra megyek! 
— Mit ért ezalatt művésznő? 
— Hát mit érthet ma Dunántul alatt egy 

szegény szinésznő? Budát! 

Várady Lajos 
a Zugligetben üdül. Szerinte ez a legkelle-
mesebb nyaralóhely idén, mig 

Molnár Dezső 
Balatonlellére megy. Éppen à conto cé-
dulát irt. Elszakadt a fürdőtrikója. Ujat 
akart venni. 

Molnár József 
lakonikus rövidséggel csak ennyit mondott: 

— Cimem : »Fészek« klub. Bakk szoba. 
Sarokasztal. Ú. p.: ablak alatt. 

Pethes Sándor 
is játszik egész nyáron, de a világért sem 
akarja elárulni, hogy hol. 

Bwel aztán be is fejeződött a szirv 
házak idei szezonja, de szolgáljon vigaszul, 
hogy nem lesz hosszú a szünet, mert elsejé-
től kezdve, csaknem minden nap megnyí-
lik egy-egy szinház és augusztus közepén 
már nyakig benne leszünk az uj szezonban. 

Tátra-Otthon 
előkelő családi pensio 
a Magas - Tátrában üdülők részére 

Kitűnő konyha. Hizókura. Cim: Reichartné 
Tátra - Otthon via Poprad-Felka 

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 

Ó-Tátraffüred 
nagy étterem 
nagy kávéház 

Napi pensio. . .40.— c K 
Villa szobák napi ••— c K-tól feljebb 

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

Lil ienthal Emil, bér lő 

nemzeti penzió SIÓFOK 
Szellős szobák, kitűnő konyha 
Előszezonban napi teljes penzió 
szobával 550 korona 

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény I 

Resofszky-pensio 
Balatonlelle 
Elsőrendű szobák! Kitflnö ellátás ! Mérsékelt árak 

SZIGETI-JUBILEUM CSONGRÁDON. 
Szigeti József színműíró születésének 100 
éves fordulója alkalmából Csongrádom Sajó 
Vilmos színtársulata ünnepi előadásban 
hozta színre a Rang és mód-ot Előadás 
előtt dr. Polgár Gy. ödön, Szigeti első 
életrajz-irója, tartott az Íróról és müvedről 
konferanszumot. 

EGYIK KIVÁLÓ MŰVÉSZNŐNK az 
alábbiak közlésére kért meg bennünket: ez-
előtt két hónappal találkoztam egy barát-
nőmmel, aki figyelmeztetett, hogy az ar-
comat elcsúfító szeplőktől rövid idő alatt 
megszabadít az ő régi kozmetikusa. A kú-
rát megkezdtem és már el is felejtettem, 
a szjereplők pedig mintegy varázsszóra örökre 
eltűntek. Csodákat láttam a kezelés ala(tt; 
bőrzsirosodás, hajszálak, arcfoltok mind a 
legügyesebben tűntek el rövid idő a la t t 
lEzi a kozmetikai intézet Botár Regina (Er-
zsébet-körut 24. sz.), szakszerű vezetése 
alatt áll, ki a művésznők kedvenc kozme-
tikusa. Midőn ezt a szerkesztő ur szíves 
tudomására hozom, kijelentem1, hogy evvel 
Botár Regina művészetének és az igazság-
nak tartoztam. 

Turista-Otthon 
Tátralomnicon 

a villanyos vasat állomás közvetlen közelében. 
Kitűnő magyar konyha. Tulajdonos: 
Mérsékelt árak. özv. Thern Jakabné. 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
(UJtátrafUred — Neu-Schmeck») 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

vasútállomás : Poprád-Velká. 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

Egész éven át te l jes üzemben. 

Lázár-Sztrelko - pensio 
Alsó-Tátrafüreden 

Kapcsolatban leányotthon 
és gyermeküdülő teleppel. 
Ez utóbbiakban napi el-
látás — ötszöri étkezéssel 
és szoba SO c K-ért 

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában. 
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Koncerlhafó 
(„Árboc" és „Koncert" rendezése) 

A legkellemesebb nyári szórakozóhely a 
»Koncerthajó.« A pesti előkelőségek és 
a színházi világ kitűnőségei adnak itt talál-
kozóhelyet egymásnak a gyönyörűen kivi-
lágított és kényelmes M. F. T. R. luxus-
gőzösön. A koncerten kivül, melyen zene-
kari és szóló számok változatos sorrendben 
szerepelnek, tánc is szórakoztatja a közön-
séget a »Koncerthajón-«, ahol bar is van 
és vacsorázni is lehet. Járatok szerdán és 
pénteken fé|l 7 és 9 órakor. Äz éjjeli kon-
certhajó külön látványosság. Jegyek a »Kon-
cert« hangversenyirodában (Váci-u. 10., te-
lefon: 9—81), »Bárd«-iékntál, a »Szinházi 
Élet«-nél és a Vigadó-téri tőzsdepavillora-
ban kaphatók. 

OPERÄHAZI TAGOK KŐSZEGEN. Mint 
a Vasvármegye irja, egész sereg opera-
házi tag nyaral Kőszegen. A napokban ér-
kezett oda Némethy! Ella az urával, Makoldv 
József festőművésszel. Ä müvészpárt a 
kőszegi zenepártoló egyesiQlet ünnepélyesen 
fogadta áz állomáson. Most várják Kő-
szegre Maleczky Biankát, Karácsonyi Ist-
vánt, Pilinszky Zs'gmondöt, Keresztes Má-
ria, Pataky Sándor és Puszíay Sándor 
operaházi tagokat. Némethy Ella 29-én 
szombaton hangiversenyt rendez a kőszegi 
főgimnázium dísztermében. 

A NAGYKŐRÖSI IPAROS IFJÚSÁGI 
ÖNKÉPZŐ EGYLET julius 9-én, este a 
városi Széchenyi-kert tánctermében, tánc-
mulatsággal egybekötött dalestélyt ren-
dezett. A miisor egyes számai közül külö-
nösen a l abel Ferenc, állami tanitó iáltal 
vezetett s m Iparos Ifjúság énekkara álta! 
előadott énekszámok arattak nagy sikert. 

Ó-Tátraffüred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió : complett reggeli, 
4 fogásos ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással egyiiti 
a O r a n d h o t e t b e n 62 Kc-tól, a többi l akóhá-
z a k b a n 46 Kc-tól felfelé, a phisikális-diétás Tátra-
S a n a t o r i ü m b a n gyógykezeléssel együtt 75-töI 
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, ki-
méi ültségnél, rekonvalescenciinál. Tüaöbaiosok ki-
zárva. Edző és hizókurák. Szigorú diéták. Főorvos: 
dr. G á m á n egyet. m. tanár. — Közvetlen Tátra-
Express vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosí-
tás: Tátrafflred igazgatósagánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menetjegyirodában. fVigadó> 

PARK-TERRASZA 
déli 12 órától nyitva. 

Legkellemesebb ozsonnázó 
és vacsorázóhely I Naponta 
katonazenei Fedett helyiségek\ 

P R E N R E I S Z I S T V Á N 

Turista-szálló 
Tátralom nícz 

Igen mérsékelt árak 
Metzger Henrik Kittlnö ellátás! 
a Tátralomniczi Palace-szálló 15 évig v. főszakácsa 

Tarpatakfüred és 
Taraikai kioszk 
Ó-Tátrafüred közvetlen közelében, 1255 
méter a tenger szine felett. — Siklóvasut-
közlekedés Ó-Tátrafüred és Tarajka—Tar-
patakfüred között reggel 8-tól éjjel 12 óráig. 

Állandó orvos a telepen. 
Kitűnő e l l á t á s n é g y s z e r i é t k e z é s s e l é s 
l a k á s s a l c K 6S —. Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19 — C i g á n y z e n e ! Jazz b a n d l 

Bar I Parkett- Eichner Zsigmond 
l á n c o s o k 1 tulajdonos. 

TORV. viov 

ÏÏ 

ß U D A p E $ r 
v i l . K. I R A L > H T C A 6 9 
OWAHQOJ u^K A.Z UTÛ.'WIa.TOKTOL 
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kSfVl TITK4 
Hazamenet Géza orrolt is, hogy én csú-

folódtam rajta. Pedig ő mindig lelkesedett a 
művészetért. Otthon is bérletet tartottak a 
színházban. De az végre is természetes, ha 
jobban szereti, ha a felesége mellette ül a 
páholyban. Ezt csak nem vehe-
tem rossz néven. De azért ő 
belátja, hogy nem kívánhatja 
azt, hogy a szerződést vissza-
utasítsam. És azzal fejezte be : 

— Édes 
Lilikém, 

egyez-
zünk meg: 

ami kis 
vagyonom 
van, meg 

— Te, az a Géza derék fiatalember. Miért 
bántod? 

— Talán te is férjhez akarsz hozzá adni ? 
— Aki téged szeret, azt sose bántsd. 
— Mindhez csak nem mehetek férjhez. 

— Édes fiam, te nem fogsz férj-
hez menni senkihez sem. 

ami fizetésem 
lesz, a ház-
tartást csak 
abból fogjuk 
fenntartani. 
Ne vegye 

rossz néven, 
én nem élhe-
tek abból, 
ami a maga keresménye. Erre uri ember 
soha se képes. 

Csak néztem rá. Erre mindent megbocsá-
tottam neki. Azt is, hogy dunsztja sincs a 
művészetről. Talán az is művészet, uri 
fiúnak maradni. Mikor a mi utcánkba értünk, 
még a karjába is akasztottam a karomat. 

Másnap Manci mondta : 

— Mondd legalább meg, 
miért nem fogok férjhez 
mehetni akármikor. 

— Negyvenesztendős ko-
rodban fogsz férjhez menni. 

— Akkor nő be a fejem 
lágya ? Furcsa vagy. 

Manci csak mosolygott : 
— Addig te csak játszani fogsz az élettel 

is. Különben lehet, hogy játékból férjhez is 
mégy. De nem Gézához. 

— Mondtam már. hogy nem akarom, hogy 
ott hagyjon. Meglátod, hogy én se tudom 
otthagyni. 

Ez a beszéd azért maradt meg igy az 
emlékezetemben, mert hisz akkor már sze-
relmes voltam az igazgatómba. Csak nem 
olyan ostobául, mint Résán Bélába. Bántam 
is én, hogy egy kicsit pohos volt, meg hátul 
kopasz, meg lógott az egész ember. De ő 
az — akinek az ambíciója vagyok. 

Pár nap múlva felmentem hozzá, mama 
ugyan erősködött, hogy velem jön, de én 
nem engedtem, féltem, hogy elront valamit. 
Nagyon furcsa volt az, amikor felhaladtam a 
lépcsőn és először éreztem, hogy no : va-
gyok valaki ! Valaki, akinek most már itt 
lesz helye a világon. A furcsa az volt, hogy 
ez az érzés mégis nyomott. TudniiHk az, 

— Te nem 
fogsz férjhez 
menni senki-
hez sem . . . 

Szakmáry rajza 
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hogy milyen kicsi kis pont vagyok tulajdon-
képen. Eddig, ha akárhol voltam, ugy tet-
szett, mintha tele volna minden azzal, hogy 
itt vagyok. Most meg a kutya se törődik vele, 
hogy itt vagyok. Sőt tán én voltam olyan, 
mint a kutya, mikor más udvarra kerül. Pil-
lanatra még az is megfordult az eszemben, 
nem lenne-e jobb, haza szaladni és a Géza 
feleségévé lennem ? De már a kezemben 
volt a kilincs. 
Az irodai em-
ber is ojyan 
furcsán foga-
dott, hogy mi 
tetszik ? Mi-
kor én azt 
hittem, hogy 
mégis egy ki-
csit meg fog-
nak nekem 

itt örülni. 
Persze, az az 
irodai ember 
nem tudhat-
ta, hogy nem 
kóris'ánénak 

jelentke-
zem-e? Bosz-
szantott az is, 
hogy a neve-
met kétszer 
kellett mon-
danom, tehát 
a híremet se 
hallotta még. 
Igaz, hogy tö-
rődött is ez 
az irodai em-
ber valaha művészeti dolgokkal. Meg 
igazgató is várakoztatott, mikor én azt 
zeltem, hogy mindjárt elibém szalad. 

Végre benn voltam e szentélyben. Meg-
fogta a kezemet, a derekamat átölelte és 
leültetett. Azzal kezdte, hogy ő most resz-
kíroz. Ha beválok, akkor tudja, hogy a többi 
színház is rögtön kapva kap rajtam és min-
denféle csalafintasággal azon lesz, hogy 
elcsaljanak tőle, hát ő kénytelen nekem 
mindjárt három évre olyan fizetést lekötni, hogy 
én ne keressek ürügyeket, hogy őt itt hagyjam. 
Persze, ha nem válok be, akkor kidobott há-
rom évi gázsit az ablakon. Hogy ez a rizikója. 

. . . holnap elküldöm 
szerződést és ird alá 

Szakmáry rajza 

— Ha goromba velem, akkor mindjárt itt 
hagyom 1 — De azért a lehető legédesebben 
mosolyogtam a képibe és még közelebb is 
húzódtam hozzá. 

— Mivel volnék goromba ? 
— Na, hogy azt hiszi, nem fogok tetszeni. 
Az igazgató felkelt és megállt előttem : 
— Férjhez mégy vagy nem mégy férjhez? 
— Miért ? Arra is le kell szerződnöm ? 
— Ha férjhez mégy, nem lesz belőled 

semmi. Legfeljebb, ha elváltál megint. 
— Hisz megegyeztünk, hogy addig nem 

megyek férjhez, mig primadonna nem leszek. 
— Akkor mehetsz. 
— Most már kíván-

csi vagyok, hogy addig 
miért nem mehetek? 

— Miért ? Miért? Hát 
azért, mert itt 
olyan tökéle-
tesnek kell 
lenned, ami-

lyen csak 
birsz és nem 
olyan tökélet-
lennek, mint 
ahogy a vőle-
gényednek 

vagy az urad 
nak a gusz-
tusa. Na ezért. 
Ez a kétféle 
dolog nem 
fér össze. 

— Dehát én 
tökéletlen-

kedniakarokl 
Amiért én 
magának tet-
szettem a 
vizsgaelő-

adáson, az iá csupa tökéletlenkedés volt. 
Csak hagyjon engem tökéletlenkedni. Most 
már tudom, hogy kell ? A vizsga előtt egy 
félórával még nem tudtam. 

A két kezét a csípőjére tette, ugy bámult 
rám és húzogatta a vállát : 

— Az ördög tud rajtad eligazodni. Hát, 
kis tökéletlen, holnap elküldöm a szerződést 
és ird alá. 

Indultam. Az ajtóból visszafordultam : 
— Meg se puszil ? 
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Na, ezzel egészen bevettem a direktoromat. 
Egész összezavarodva jött hozzám és há-
romszor is, négyszer is megcsókolt és én 
hagytam magam. Hanem furcsa, ezek az 
urak, akiknek a csókolódzás olyan semmi, 
nem is tudnak igazán csókolni. Ugy igazén 
— mint ahogy Résán Béla csókolt. Pedig, 
ha ugy igazán csókolt volna, most tán 
egészen is szerelmes lettem volna belé. Mert 
ugy vágyakoztam valakit szeretni, aki a szín-
házhoz tartozik. Valakit, aki már ehhez a 
világhoz tartozik, a jövőmhöz I . . . 

— Várj csak, Lili -
mikor most már menni 
készültem — egy kis 
szerepbe a jövő héten 
mindjárt be is ugorhat-
nál, leviszlek a kar-
mesterhez az énekte-
rembe. 

A karmester éppen 
próbált a zon-
gora mellett és 
a tenorista éne-
kelt. Várnunk 
kellett, mig végig 
énekli. Én néz-
tem és hallgat-
tam a tenoristát. 
Ez volt az a 
kedvenc, akiért 
állítólag annyian 
rajongtak. Olyan 
jól esett itt hall-
gatnom őt. A 
karmester, ugy 
látszik, nem volt 
kielégítve, még 
egyszer el akarta 
énekeltetni, de 

az igazgató 

A karmester éppen próbált a zongora mellett 
és a tenorista énekelt. 

Szakmáry rajza 

az igazgató közbe keveredett, hogy itt va-
gyok én és én vehetném át azt a bizonyos 
kis szerepet. Mindjárt próbálhatnám is a 
tenorral együtt. 

A karmester kezembe adta a kottát és elébb 
eljátszotta az énekrészemet és mindjárt tar-
tottuk is az első próbát. Elébb bele énekelt 

L'ART ET MÜDE V., Kálmán-utca 21. 
Modell kalapszalon újdonságai állandóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakitások 
is rendelhetők. 

a karmester is az ő fahangján, hogy így. 
Aztán jött a duó a tenoristával. Jaj, hogy 
igyekeztem ! Jaj de szép is volt igy együtt. 
A karmester ágált a karjával, de láttam, hogy 
ő neki is kezd tetszeni. Mindig húzta a 
tenoristát, nekem csak a taktust adta. 

— Na látod, miért nem énekelsz mindig 
igy ! — bömbölt a tenoristára. — Még egy-
szer ! 

A tenorista oda 
jött egészen mel-
lém, az arcát is 

egészen az 
enyémhez tette, 
ő neki már nem 
kellett kotta, mint 
nekem. Éreztem, 
hogy nézi a 
szememet, szá-
mat. A végin az-
tán egészen ösz-
szenéztünk. 

De, hogy néz-
tünk össze ! . . . 

Jaj de boldog 
voltam, hogy 
vele fogok éne-
kelni I . . . mikor 

először lépek fel. 
Lehet, hogy még a 

szemem is egy kicsit 
nedves lett. 

Hiszen voltam én 
már szerelmes eddig 
is, de mindig ugy, hogy 
olyan jó volt tudnom, 
hogy szeret Géza, sze-
ret Ács Tibor, szeret 
Résán Béla, szeret a 
betörő, — de most volt 

. hogy olyan jó v o l t . . . 
most én I... Azt képzel-

először életemben . 
hogy most én I . . 
tem, hogy szebben, boldogabban nem is lép-
hetek a színpadra . . . Egy álom teljesült... 

TITUK VOLT EDDIG, hogy hol lehet 
kapni valódi francia parfümöket: Coty 
Lorigan, Chipper, Bordórózsa, Orgona, Ibo-
lya, Bouvardia, Fleur d'atnur, Ideál, Akácfa, 
Széna, Ca] i tor niai poppy Orchidea, Quel-
ques Fleurs, kimérve és dekánként kap-
hatók, háromféle minőségben, 90, 150 és 
250 koronás árban. Kertész Parfüméria 
Budapest, VI., Teréz-körut 2. Vidékre a 
pénz előzetes beküldése mellett postán küld. 
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Szobafestést " Gralitzer 
^ A W i ^ W i ^ m m ^ & m Erzsébet-körut 44. Tel. 95-83 

D é l i b á b . . . 

vem ér-fed megreped óh ne 

A .Délibáb" cimü operettben éneklik : 
Szövegét irták: Pánczél és Siliga 

Valse tente 

nu mu • sscy 

Timár Ha és Kompóthy Gyula 
Zenéjét szerzette : Szekeres Ferenc 

'. Seep 
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Drágám — száll a perc, elrepül, 
Lelkünkre bánat ül 
S fel nem derül. 
Drágám I 
Eljött már a búcsúnap, 

Válnunk kell — te gazdag vagy I 
A pénz, mit általad nyertem én : 
0 , nélküled nem az enyém I 
Nekem nem kell, nem kell kincs. 
Csak rám tekints I (Refr.) 

LOMB-SZÍNPAD 
Stefánia-uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

Nagy Endre 
Igazgató Feszi József 

Meleg vacsora Telefon J. 65-20 
Előadás esti f órakor 

legyek előre válthatók a .Színházt Élet'-nil, Bárdnál 
és a Qresham-kávéházban 

B EWEDEK FRIPA ES HELÉN 
Király-utca 93. és Damjanich-utca 18 hnlcsontnU fQző-pótlól 

m ű v é s z n ő k á l t a l i s e l i s m e r t e k 

KOSZTELITZ KÁLMÁN Parfüm és 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei 
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i > i A k é £ e : t 
Szinmü 5 felvonásban 

(Folytatás) 

Fordította : Márton Miksa Irta : Meyer-Förster Vilmos 

Játszották a Vígszínházban 
Károly Henrik, szász karlsburgi herceg Berczy Géza 
Haugk, kormányelnök Balassa Jenő 
Báró Passarge, főudvarmester Feniő Aladár 
Báró Metzine l k a m a r A , n k Dénes György 
Báró BreitenDerg í kamarások Kalmár Pál 
Dr. Jiittner, tanár Góth Sándor 
Lutz, komornyik Bárdi Ödön 
Schöltarmann, lakáj Győző Lajos 
Gróf Asterberg Detlur i , <; .v n_ i a — Béla Miklós 
Bilz Károly A - Benkö Miklós 
Engelbrech Kurt ) , a g ) a i - Perényi Aurél 

Dr. Jüttner: Ti török puncsot isziok én 
pedig feküdjem le? Hogy is ne! (Elveszi 
cilinderét a székről.) Ki ül t a kalapomon? 
Lutz! 

Lutz: Tessék? 
Dr. Jüttner: Hozza ide az uj párisi 

cilinderemet! 
Detlur: A doktor óriási! 
Katica: Itthon fog maradni. Feküdjön 

le! 
Dr. Jüttner: Kicsoda? Én? 
Katica: Igen. 
Károly< Henrik: Bravó, Katica! 
Mind: Bravó. 
Katica: Hisz már a szemét sem tudja 

nyitva ta r tan i ! 
Dr. Jüttner: Igaza van, gyerekek! Ki 

akartok facsarni, mint egy citromot? Ki 
akarjátok belőlem pusztítani azt a kis 
bizalmat és reményt is, amely beteg tes-
temben még é l? Megiszom egy csésze 
kávét és lefekszem. 

Károlyt Henrik: Nagyon helyes, doktor. 
Végre egy okos sző! 

Dr. Jüttner: Lutz, kedves barátom, add 
ide a karodat. Ez a Lutz barátom. Nem 
szeret engem és vonakodik attól, hogy egy 
fáradt embernek lehúzza a csizmáját. De 
soha érzőbb lelket, mint az övé. 

Lutz (felháborodva): De doktor url 
Bilz (kar já t nyúj t ja a doktornak): Allons 

doktor ! 
Dr. Jüttner: Ugy, ugy, támogassatok. Jó 

éjszakát, Karcsi. (El Lutzzal és többekkel, 
aldk nevetve kisérik ki. Katica is kimegy.) 

Károly Henrik: Ki akar még szivart? 
(Detlurhoz. ) Te, vidd magaddal a kövé-
ret. (Rázza Engelbrechtet.) Kövér! , 

Engelbrecht: Igen, igen. (Almosán kö-
rülnéz. ) 

Detlur: Megmártogatom a Neckarbari. 
Fürdeni megyek. Guere velem! > 

Károly Henrik (rázza Engelbrechtet ) : 
Kövér, úszni fogsz! 

Engelbrecht (Detlur kar ján állva al-
szik): Nem bánom. 

Detlur: Nyisd ki az a j tó t ! (A hátára) 
lyeszi Engelbrechtet, viszi.) Ejnye, be ne-
héz! I 1 

Károly Henrik (utána k iá l t ) : Le ne 
essetek a lépcsőn I 

Rendezte: Szilágyi Vilmos 
a következő szereposztásban : 

Kellermarn — Szerémy Zoltán 
Wedell — - Szepessy Kálmán 
Rüder, korcsmáros Vendiei Ferenc 
Rűderné J. Kürthy Sári 
Dörfelné V. Kész Rózsi 
Katica M. Makay Margit 
Glanz Szalay Károly 
Reuter Perczel Os kár 
Kamarások, katonatisztek, diákok, zenészek, szolgák. 
A II. és III. felv. közt néhánv hónap, a III. és IV. felv. 

közt körülbLlül két év mult el. 

ÖTÖDIK JELENET. 
Voltak, Katica (újra bejön). 

Katica: Hisz még Kellermann is Itt ül. 
Károly Henrik: H o l ? 
Katica: Alszik. 
Károly Henrik (fölrázza): Micsoda ál-

mos tá rsaság! Kellermann! 
Kellermann (á lmánan): Igenis! i. 
Katica: P f u j ! Ugyan! Hadd a lud jék! 
Károly Henrik: "Nem maradhat i t t ! 
Katica: Miért nem? 
Károly Henrik: Ugyan! Hadd menjen 

az öreg haza! Nézd csak milyen fáradt -
nak látszik. 

Katica: Rz ám. 
Károlyt Henrik: Egész nap talpon van, 

egész éj jel talpon van, mindig lassú, de 
mindig engedelmes. Szegény fickó, husz 
urnák is kell engedelmeskednie és egyik-
nek sem tud a kedvében járn i ! Egész más 
emberek volnának a diákokhoz valók, jó-
kedvű komédiások, akiken az ember foly-
ton nevetne, de nem az ilyen f á rad t fickó, 
akinek minden szemeszterben más a gaz-
dája. , 

Katica: Kellermann ! 
Kellermann: Igenis! 
Katica: Menjen haza Kellermann és 

aludja ki magát. Ma egész nap nem kell 
eljönnie. (Károly Henrikhez.) Ugy-e, ma 
egész nap otthon maradha t? 

Károly Henrik: Hány éves maga Keller-
mann? 

Kellermann: Hatvanegy. 
Károly Henrik: Van csa ládja? 
Katica: Há t felel jen már Kellermann! 

Feleljen! (Kellermann h a l l g a t ) Iszen a 

Legújabb nyárt modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

divatházában 
Kossuth t.afos-
utca ç 
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felesége azaz asszony, aki mindig fehér-
neműért jön azzal a két kisleánnyal. 

Károly Henrik (pénzt vesz ki a nadrág-
zsebéből): Fogja Keilermann ezt, vigye 
haza a feleségének. 

Kellermann (végleg elképedve, nem szól ). 
Károly Henrik (jókedvűen nevet): No, 

maga ért az iváshoz. Ha egyszer én leszek 
az ur Karlsburgban, eljön hozzám. Maga 
lesz a pincemesterem. Helyes? 

Kellermann: Fenséges uram . . . 
Katica: Adasson magának egy csésze 

kávét a konyhában, Kellermann. (Keller-
mann el.) 

HATODIK JELENET. 
Károly Henrik: Nyisd ki az ablako-

kat. (ö az egyik ablakban, Katica a má-
sikban.) Be gyönyörű napunk lesz ma! 
Ilyenkor az ember fákat szeretne kitépni. 
Eljössz értem a várba. Tíz órakor vagy 
tizenegykor. Otthagyom a többieket és mi 
ketten egyedül megyünk. Mint a mu.lt va-
sárnap. 

Katica: Hová? 
Károly Henrik: A Königsstuhl ra. 
Katica: A farkas-kuthoz? 
Károly Henrik:-. Messzebb. 
Katica: Vagy az Odern waldba? 
Károly Henrik (az ölébe ülteti): Al( 

egy ta a nagy erdőben, sürü, zöld a lomb-
ja ! . . . mi ketten ismerjük ezt a fát, ugy-e? 

Katica: Karcsi. (A karjában fekszik, 
hosszan csókolódznak, szünet.) 

Károly Henrik: Most aludni szeretnék, 
így. Az ember mégis csak elfárad. 

Katica: Hát aludj ! 
Károly' Henrik (fölugrik, nyújtózkodik): 

Arra még ráérünk! Ez a sok diákkép! Csu-
pa ötgarasos ráma ! (Olvas. ) Hohenlohe 
Károly 1848/49... gróf Bredow 1853, ezek 
mind itt laktak, mind ebben a szobában. 

Katica (olvas): 1860. 
Károly Henrik: Örökké jönnek és men-

nek. (Más képeket néz. ) Mindig uj arcok, 
minden évben mások . . . Talán azok is egy 
édes kislányt tartottak itt az ölükben.. . 
Fürstenberg 68/69... 

Katica (hozzá simulva áll). 
Károly Henrik: A legtöbbjét már elfe-

lejtették — a legtöbbje alkalmasint már 
meg is halt. És most mi vagyunk itt Ka-
tica ! 

Katica: Igen. 
Károly Henrik: Meddig még? 
Katica: Karcsi — 
Károly Henrik: És ki jön utánunk? 

Mindig mások — mindig mások . . . 
Katica: Ugyan, hagyd . . . 

Károly Henrik: Igen, hagyjuk! Most mi 
vagyunk fiatalok Katica. Miénk az ifjúság! 
Elég soká szorították össze a torkomai ós 
megfosztottak mindentől. — Nevess, Ka-
tica! Valami nagyon bolondot kellene ten-
nünk, olyasmit, amire még nem volt p^lda. 
Együtt kellene a világot körül utaznunk, — 
vagy legalább is Párisba. 

Katica: Párisba? 
Károly Henrik: Mi az? Semmi. E'>' fel-

ülünk a vasútra, reggel ott vagyunk. Kép-
zeld csak el. 

Katica: Szépnek szép volna! 
Károly Henrik: Aztán bevásárolunk: se-

lyemruhát, selyemharisnyát, tollas kalapot. 
Nagyot fogsz nézni. Aztán odarobogunk a 
hotel elé, — képzeld csak el ! 

Katica: És aztán? 
Károly Henrik: Aztán, mit is? Aztán 

egyre vígabban élünk, te vagy a hercegnő, 
még pedig a legeslegszebb. Ha aztán ked-
vünk és pénzünk lesz, még messzebbre 
utazunk. 

Katica: Eh, te csak ugy mondod ezt! 
Károly Henrik: Ugy mondom? Nem 

mondom! De ki akarom venni a részemet 
'az életből, minél nagyobb részt. Minél 
nagyobb részt! Ki tudja, meddig taft-
Lutz! 

Katica: Mit akarsz vele? 
Lutz (belép): Fenség? 
Károly Henrik: A menetrendet. Meg 

akarom nézni, hogyan indulnak a vonatok. 
Lutz: Igenis. (El. ) 
Katica (félig még mindig hitetlenül): 

Hisz ez nem komoly dolog. . . 
Károly Henrik: Lutz ! 
Lutz (visszajön): Fenség? . . . 
Károly Henrik: Rünkert küldje a kocsit, 

a kétfogatut. Azt, amelyet az éjjel hasz-
náltam; de friss lovakkal. Rögtön. 

Lutz: Igenis. 
Katica: Minek? 
Károly' Henrik: Kikocsikázunk. Mel-

lettem ülsz a bakon. 
Katica: Melletted? 
Károly' Henrik: Egész Heidelbeigben 

LEGJOBB SZALÁMI A 

RÉSZVÉHYSZALflMl 
» ^ • • • • • • • • • • • • • • H B H I B n n B 

M a g y a r S z a l á m l g y á r 

B u d a p e s t , X , F i i z é M i . 3 7 ~ 3 9 

L Á S Z L Ó É S F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV., KER., KORONAHERCEG-UTCA 14-16. 
(A FÖPOSTAVAI SZEMBEN) TELEFONSZÁM 165-97 . 
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végig. Jó lesz? Olyat pattantunk az ostor-
ral, hogy az emberek fölébrednek és ki-
néznek az ablakon. Mi ketten összeillünk, 
édes Katica ! 

Katica: Karcsi! 
Károly Henrik: Fuss, vedd fel a fe-

hér ruhádat! Mindennek meg kell változnia, 
Katica. Ezerszer vígabb, ezerszer bolon-
dabb lesz minden. Sokat kell kipótolnom a 
husz elveszett esztendőért! (Csaknem ke-
serűen.) Äz ördögbe is, ez nem könnyű! 

Katica: Hogy érted ezt? 
Károly Henrik (újra jókedvűen): Se-

hogysem értem. Vágtass Katica, föl a ru-
hát, foil a kalapot, aztán r a j t a ! 

Katica: Neckargemündbe? 
Károly Henrik: És holnap Parisba! 
Katica (el). 
Károly Henrik (egyedül, egy dalt fü-

työrészve): Mi az? 
Lutz (újra bejöt t ) : Fenséges uram! 
Károly Henrik (közönyösen): Más csiz-

fnát Lutz és. a vászonruhámat. 
Lutz: Fenséges uram. . . 
Károly Henrik: Mi az? 
I.utz: Őexcellenciája van itt. . . 
Károly Henrik: Miféle őexcellenciája? 
Lutz: Őexcellenciája, a kormányelnök 

u r ! 
Károly Henrik: Megbolondult maga? 
Lutz: őexcellenciája, Haugk kormány-

elnök u r . . . 
Károly Henrik: Lutz, maga. . . m a g a . . . 
Lutz (az ajtóhoz lép, kinyi t ja) : őex . 

tellericiája, Haugk kormányelnök ur. (El.) 
HETEDIK JELENET. 

Károly Henrik, Haugk (belép). 
Haugk: Fenséges u r a m . . . 
Károly Henrik (dult arccal): Ej. . . mi> 

a z ? . . . 
Haugk: Megbocsát fenséged, hogy ilyen 

vá ra t l anu l . . . 
Károly Henrik: Excel lenciád. . . átuta-

tazóban van i t t ? . . . 
Haugk: Fenség, én Karlsburgból jö-

vök. 
Károly Henrik: I g e n . . . és? . . . 
Haugk: Bocsánatot kérek, hogy ily korán 

reggel háborgattam fenségedet. Egész nap 
utaztam. Fenségeddel szomorú . . . hirt kell 
közöl nlöm. 

Károly Henrik ( izgatottan): Mit? 
Haugk: Fenségednek nem kell a leg-

rosszabbtól tartania. Ä legrosszabbról szó 
sincs. 

Károly Henrik: Miről van szó? 
Haugk: Fenséged tudja , hogy az ural-

kodó herceg őfenségének egészségi álla-
pota hónapok óta aggasztó és h o g y . . . 

Károly Henrik: Hogy? . . . 

Haugk: Bekövetkezett már tegnap reg-
gel, körülbelül ilyenkor . . . őfenségét szél-
hűdés é r t e . . . . 

Károly Henrik (fejéhez kap ) : Igen . . . 
i g e n . . . p e r s z e . . . Kérem excellenciádat ül-
jön le. (Äz ajtóhoz megy, kiszól.) Lutz! 

Lutz: Fenséges uram? 
Károly Henrik: Mit akartam mondani1? 

(Egészen magánkívül. ) Jüttner doktor ur le-
gyen szives átjönni. Vagy talán fölösleges. 
Jöjjön á t ! (Komor szünet.) 

Haugk: Súlyos eset voit fenség. Bénu-
lási tünetekkel járt és e z e k . . . a bénulá-
sok, hosszabb ideig . . . esetleg a fenséges 
ur élete végéig mutatkozni f o g n a k . . . 

Károly Henrik (még mindig magánkí-
vül ) : Ugy v a n . . . igen. . . 

Haugk: Hogy a fenséges ur ilyen körül-
mények között csakhamar ismét elláthaTja-e 
ma jd az uralkodói teendőket, sajnos, ke-
véssé valószínűnek látszik. 

Károly Henrik (komoran, apatikusan )-. 
Ugy! 

Haugk: Ez az állapota évekig eltart-
hat. . . (Leül. ) 

Károly Henrik: Évekig — ? 
Haugk: Ez az orvosok véleménye. (Hosz-

SZÜ szünet. ) 
Károly Henrik: Miért jött ide excel-

lenciád? Ugy értem, hogy miért? 
Haugk: Fenséged, f iatalsága következté-

ben, eddig még nem igen, vagy pedig 
egyáltalában nem foglalkozhatott állam-
ügyekkel. Súlyos dolog, hogy, fenségednek 
ilyen szomorú, előre nem látott körülmények 
közt kell majd| e nehéz feladatra vállal-
koznia. 

Károly Henrik: Nekem? 
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Haugk: Ä régens kijelölésénél első-
sorban f enséged . . . 

Károly Henrik (magánkivül): Vissza kell 
mennem? 

Haugk: Fenség — ? 
Károly Henrik: Karlsburgba? 
Haugk: Kegyeskedjék fenség figyelembe 

venn i . . . 
Károly' Henrik: Tudja ön, hogy mit kér 

t ő l e m ? . . . 
Haugk: Kérem fenségede t . . . 
Károly Henrik: Hogy engem odakös-

senek, ugy-e? Ahhoz a beteghez? Akihez 
husz évig ugy oda voltam láncolva, hogy 
lélekzetet sem volt szabad vennem. (Az 
aj tónál magánkivül.) Lutz. Ä doktor jöjjön. 
Keljen föl. Rögtön! Miért nem j ö n ? . . . 
Ne beszéljünk erről többet. Excellenciád1 ta-
karékoskodjék a szavaival. Itt minden szó 
fölös leges . . . 

Haugk: Fenség — 
Károly Henrik: Sajnálom a nagybátyá-

mat ez természetes, de ez minden. Ab-
ban az udvarban én mindig idegen vol-
tam, semmivel sem több. Ismerem én excel-
lenciádat? Ismerek én csak egy embert is? 
Igen, a szolgákat, azokat ismerem. A la-
kájokat. A lakájokkal mentem sétálni, azok-
kal játszottam... 

Haugk: Fenség . . . 
Károly Henrik: Végre aztán kiszabadul-

tam onnan, ideküldtek Heidelbergbe. It-
ten sem azért, hogy ember legyek, hanem 
azért, hogy magamban tovább tengődjem. 
De i t t már* az első napon ki nyitották a sz|e-
mem, megtanítottak arra, hogy lássak. Itt 
nem kérdezősködtek senkiről, semmiről, itt 
t á r t karokkal fogadtak. 

Haugk: F e n s é g . . . 
Károly Henrik: Csecsemő voltam, aki 

nem tanult még járni és beszélni, akit ugy 
tologattak ide-oda, mint valami bábut- Aki 
nevetni sem tudott. Heidelbergben arra is 
megtanítottak.. . 

Haugk (szünet): Nem merészkedem véle-
ményt mondani arról, vájjon feltétlenül 
szükséges volt-e, hogy fenséged egy eszk 
tendőt egy délnémet egyetemen töltsön. 

Károly Henrik: Nem merészkedik excel-
lenciád? örüllök, hogy az ön lelkiismeretét 
nem nyomja ezi a felelősség. — Ezt az 
esztendőt! Egy esztendőnek tizenkét hó-
nap ja van, négy hónapja vagyok Heidel-
bergben. Semmi kedvem arra, hogy a ma-
gam jószántából lemondjak a hátralevő 
nyolcból. Eleget vettek el a fiatalságomból, 
csaknem mindent. Azt a keveset, ami még 
maradt , én tartom meg. 

Haugk: Azt jelentse ez, hogy fenséged 
nem akar Karlsburgba vsiszatérni? 

Károly Henrik: Azt. (Hosszú szünet.) 
Haugk: Nem látom e dilemmából való 

kibontakozás útját . Fenséged, mint a trón 
várományosa, hivatva Van arra, hogy a 
fenséges ur örökét átvegye. Fenséged az 
egyetlen, akinek joga van, tehát köteles-
sége is, hogy ebben a nehéz órában a 
régensséget átvegye. 

Károly\ Henrik: És ha nem akarcm? 
Haugk: Kérem fenségedet, mentsen föl 

az alól, hogy ennek az eshetőségnek a 
következményeit ecseteljem. 

Károly Henrik: Tehát nekem nincs aka-
ratom, nincs meggyőződésem, nem vagyok 
szabad — rab vagyok? 

Haugk: Ez fenséges uram többé-kevésbé 
mindannyiunknak a sorsa. 

Károly Henrik: Nem ! ez nem igazi Nem 
voltam én haszontalanul itt, excellenciád. 
Én i t t körülnéztem. Jó, mindenki előtft, 
ahogy illik, egy munkával teljes élet áll. 
De mögötte egy gyermekkor van. Ezek 
közül soha senki nem volt egyedül. Sem 
az iskolában, sem ma és a jövőben sem 
lesz. Emberekké nevelték őket és élnek és 
emberek maradnak. lEngem b e akarnak zárni 
még gonoszabbul, mint azelőtt. 

Haugk: Fenséged . . . 
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Károly1 Henrik (halkan-) : A betegszo-
bába. Egy ember mellé, aki egész életén 
át elkeseredett különc volt és engem ha-
lálra fog kínozni. (Szünet, saját magán 
erőt véve, hozzá megy, halkan, könyö-
rögve.) Excellenciád kérem, találjon va-
lami kibúvót. Hadd maradok itt, excel-
lenciád. 

Haugk: Fenség. . . 
Károly' Henrik: Hadd maradok itt, excel-

lenciád, még egy évig, vagy csak még 
néhány hónapig. Aztán visszamegyek, ígé-
rem. Excellenciád1... Én. , én... ugy-e 
van ennek m ó d j a ? . . . Valahogyan — va-
lami kibúvó... 

Haugk: Én nem tudok egyet sem. 
Károly Henrik (pillanatokig mereven ma-

ga elé mered, aztán visszamegy a szék-
hez, leül, a földre mered. Hosszú szünet.). 

Haugk (lassan, hangsúlyozva) : Nem 
kényszerithetem fenségedet, ahogy senki 
sem kényszeritheti. Fenségednek magának 
tudnia kell, hogy mit kell tennie. Az a 
munka, amely fenségedre vár, nem kevés. 
Az aki távolból nézi a dolgot, az a magas-
ságban való életet örök fényűnek és nap-
sugarasnak látja, holott az nem egyéb 
mirut a nagy és fáradságos, gyakran kicsi-
nyes és aprólékos munkának nagy halmaza. 
Fenséged ettől menekülni akar és meg 
akarja őrizni a vidámság napjait, ezen nem 
tudok változtatni. Az uralkodók egyedül 
laknak trónjaikon, nagy távolság választja 
el őket mindenkitől, még azoktól a szolgáik-
tól is, akik születéseikkel és rangjukkal a 
trónhoz legközelebb vannak. Egyedül kell 
maradniok, ez a nehéz feladatúk, de egy-
úttal az erejök is. (Hosszú szünet után.) 
F e n s é g ? . . . 

Károly Henrik (mint aki álomból éb-
red): Tessék? (Föláll, fáradtan, megtörve.) 
I g e n . . , igen . . . jól van, jövök . . . 

Haugk: Egy óra múlva indul a vonat 
Frankfurtba. Szabad fenségedet a pálya-
udvaron- megvárnom? 

Károly Henrik (csak bólint). 
Haugk (el). 
Károly Henrik (összeroskad a székben, 

kezébe temeti arcát). 
NYOLCADIK jELENET. 

Károly Henrik, dr. Jiittner. 
Dr. Jiittner (beront, hilóköntösben ) : 

Karlsburgiba?... Te visszamégy Kar.ls-
burgba?! 

Károly Henrik (fölzokog, a doktorhoz 
simul): Doktor! 

Dr. Jiittner: Karcsi, f i a m ! . . . Ugyan, 
hisz ez mind — ez mind ostobaság!... ez 
mindennap megváltozhat, ugy-e? Pár hét 

Kertész József szűcs 
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tnulva az öreg megint egészséges lesz, 
mint a makk. Három-négy hét, aztán me-
gint !itt vagy. A fenséges ur sohasem volt 
'beteg. Hatvanöt eves ember, aki erős, 
mint a vas. De a végén egyszer mindenki 
megbetegszik és akkor valakinek ott kell 
.lennie, aki helyettesíti, ez a napnál vilá-
gosabb. Három hét. 

Károly Henrik (fáradtan, megtörve): 
Oh, doktor. 

Dr. Jiittner (méregbe guritja magát, 
hogy elkábítsa magát): Ez az, már megint 
lehorgasztod a fejed, amin már milliószór 
mérgelődtem. Micsoda gyöngeség az, amely 
mindent a legrózsásabb színben, vagy a 
legfeketébbnek lát. Igy van az:, ha az 
ember sohasem viaskodott az élettel. 

Károly' Henrik: Azt hiszi? 
Dr. Jiittner: Két hét fiam, aztán megint 

6tt vagy. Én veled megyek. 
! Károly Henrik: Nem doktor, maga itt 
miarad. Legalább az a hasznunk meg1,legyen, 
hogy maga meggyógyul, még pedig ala-
posan. Kímélni fogja magát doktor, ezt 
ígérje meg nekem. 

Dr. J'iiitner (kezével eltakarja az arcát. 
Most ö a kétségbeesett). 

Károly Henrik (vigasztalja): Átveszi az 
én szobáimat és az erkélyt. Ott reggeltől-
estig a napon sütkérezhet. A többiek majd 
meglátogatják, mindennap valaki, minden-
nap más. Jó lesz? 

Dr. Jiittner: Hm. 
Károly Henrik: Ha akaija, itt hagyom 

magának Lutzot inasnak... 
Dr. Jiittner (mosolyog): Nem, köszönöím, 

r,agyon köszönöm... 
Károly Henrik (mosolyog): Nem...? 
Dr. Jiittner (fáradtan föláll). 
Károly> Henrik (hozzája ugrik, hogy 

támogassa ). 
Dr. Jiittner: Hadd csak, megy az igy is. 

Te most sietsz, nem fogunk hosszan bú-
csúzni. Különben is nevetséges volna Károly 
Henrik, ha ilyenkor ünnepélyesen elbú-
csúznánk egymástól három hétre, — de 

Régiséggyűjtők I Veszek, eladok, 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség-üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz 

Hájeltávoliftás h % e k Ä Ravisant 
hajeltávolitóval érhető el rövid haszna-
lat után. Teljesen kipusztítja a szálakat 
s kírns nyomokat nem hagy hátra, 
amiért felelősséget is vállalok. Vidékre 
diszkrét szétküldés pontos használati 
ut»sitáasal. Használata egyszerű. 

Bordr , Erjsébct Rörui 34. 

Sealskin, Nutria és 
Vakond kabátok, 

íeOér es sjürke rókák 
nagy választékban Budapest, IX., Üll&i-iit 9. (Kálvin-térnél) 



SZÍNHÁZI ÉLET •S3 

tudod, először az ember nem lát a jövőbe... 
és aztán... most nyolc éve, hogy mi ketten 
mindig együtt voltunk... 

Károly Henrik (szomorúan bólint). 
Dr. Jüttner: Hiszen hát megeshetik, 

hogy... hogy... hogy többé nem lesz az 
életben alkalmunk arra, hogy magunkat 
kibeszélgessük... és ezért: maradj fiatal, Ká-
roly Henrik, ez minden, amit neked kivá 
nok. Maradj olyan, amilyen vagy és ha 
mást akarnak belőled csinálni — 'küzdj 
ellene! Maradj ember a fiatal sziveddel.. 
Talán lesz valamikor idő, hogy a heidel-
bergl napokra és rám más érzésekkel 
fogsz gondolni, mint ma, talán megvetéssel, 
vagy haraggal, azt mondván: »Nem kel-
'lett volna akkor olyan mélyre leszállanom 
iaz emberekhez és méltóságomat jobban 
meg kellett volna őriznem.« Mind igazat 
fognak adni neked és mind azt fogják 
mondani, hogy ez a rövid idő szépség-
hibája az életednek. Ne higyj nekik. (Meg-
szorítja a kezét, indul, mégegyszer vissza-
fordul, némán megöleli Károly Henriket, 
aztán lassan el.) 

Károly Henrik (egyedül. U1 és maga elé 
mered. Nagy szünet után fölnéz, körülnéz, 
mintegy keresgélve): Doktor...? 

KILENCEDIK JELENET. 
holtak, LUiZ. 

Lutz (kézitáskává ): Ha fenséged talán 
kegyeskednék ide berakni, amit fenséged 
még magával akar vinni... 

Károly Henrik: Jól van! 
Latz: A bőröndöket kinn csomagolom. 
Károly' Henrik (nem felel). 
Lutz (rövid1 szünet után, , me'y alatt 

parancsra várt, el ). 
Károly Henrik (ziháló mellel): Tehát... 

TIZEDIK JELENET. 
Károly Henrik, Katica. 

Katica (nagy izgalomban, fehér ruhá-
ban beront): Karlsburgba? Minek? 

Károly Henrik (erőltetett mosollyal): 
Igen Katica, ma semmi sem lesz a kirándu-
lásból. Kár, nagyon szép lett volna. Az 
idő gyönyörű. 

Katica: Kár. (A következő jelenetben 
mindkettő uralkodni akar magán, egyik 
sem akarja a másiknak mutatni, mennyire 
fél attól, hogy egymást többé nem látják. 
Halkan beszélnek, csaknem közönyösen, 
de a jelenetnek elejétől végig erősen, tra-
gikusan kell hatnia.) 

Károly Henrik (erőltetett tréfával): De 
hisz Neckargemünd nem szalad el. Majd 
•elmegyünk oda még1... együtt... 

Katica: Megállj, majd segítek neked... 
íadd ide... mi jön még bele...? A könyvek... 
ez...? 

Károly' Henrik: Ostobaság! Äz ember 
Katica: Igen. Fölösleges volt. Majd újra 

levetem. 
Károly Henrik: Hm ! 
Katica: Ha visszajössz, irj előbb egy 

levelezőlapot. Kimegyek érted a vasúthoz. 
Károly Henrik: Ostobaság! Az ember 

minden ok nélkül sötét és szamár gondola-
tokkal vesződik. Nem vagyok már gyerek, 
akit bezárhatnak! Ha ott akarnak tartani 
— hisz erre lehetne eset — hát akkor erő-
szakkal szabadulok meg tőlük. A szabad-
ságomtól nem foszthatnak meg, ö sem 
veheti el tőlem. Add ide Katica. Sietek. 
Hány óra? (Az órát nézi.) Mit kell még 
magammal vinnem1? Nézz csak körül. Eh, 
semmit. Arra a pár rongyos napra, vagi] 
hétre. Csukd be Katica! 

Katica (elfojtott könnyeitől már be-
szélni sem tud). 

Károly Henrik (kis szünet után, mely-
ben a holmiját rendezi): Vagy ugy, a 
sipka! (Leteszi a diáksipkát.) Hol van a 
kalapom ? 

Katica (a szekrényből előveszi). 
Károly Henrik (mosolyogni próbál): Mi-

lyen poros. Mióta nem volt a fejemen. 
Katica: Add ide! (Lekeféli.) 
Károly Henrik: És a szalagot! Igaz, 

ezt is lé kell vetnem. Tedd be Katica, a 
sipkát is. 

Katica (kinyitja a táskát, mindkettőt 
beteszi ). 

Károly Henrik (fejébe teszi a kalapot, 
felöltőjét és a táskát veszi): Hál körülbelül 
készen volnánk. 

Katica: Igen! 
Károly Henrik: És most isten áldjon Ka-

tica! Gondolj rám, hallod? (Megcsókoljál.) 
Hallod? 

Katica (bólint). 
Károly Henrik: Most pedig menjünk! 
Katica (kikíséri, majd hirtelen a küszöb 

előtt, elfojtott fájdalma kétségbeesett föl-
kiáltásban tör ki): Nem jössz többé vissza! 

Károly Henrik: Katica! 
Katica: Karcsi! Nem jössz többé vissza! 

I (Függöny.) 
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lyam müvirágkészitésre. 
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NEGYEDIK FELVONÁS 
(Két évvel később. Károly Henrik herceg 
szobája a karlsburgi kastélyban. Sötét szí-
nekben, előkelő, egyszerű. Nagy Íróasztal, 
villamos dolgozó-lámpával. Állvány köny-

vekkel stb. ) 
ELSŐ JELENET. 
Passarge, Kamarás. 

Kamarás: Őfensége május 27-én ta r t ja 
a lakodalmát. Ez még két hét. 

Passarge (bólint, szünet): Akkor lesz egy 
éve arraak, hogy istenben boldogult urun-
kat Marienburgban eltemettük. Azóta a 
karlsburgi kastély már nem is kórház, ha-
nem sirbolt, amelyben mindnyájan el va-
gyunk temetve. (Kamarás vállat von.) Én 
már nem tudom, mit csináljak. Istenem, mi 
mindent reméltünk a fiatal úrtól. Végre 
egy kis fellélegzést, valami fordulatot, egy 
kis üde fiatalságot. Nem beszélek nagy 
ünnepségekről, mulatságokról, — de leg-
alább barátságos arcot vártunk. Egy kis 
részvétet az udvar és az egész ország kí-
vánságai iránt. 

Kamarás: Ha az ember elgondolja, mi-
lyen szeretetreméltó f iatal herceg volt 
őfensége hajdanában — őszinte, barátsá-
gos... 

Passarge (keserűen): Nem, nem, már 
gyermekkorában is húzódozott az ember-
től, mindig ilyen tartózkodó volt. 

Kamarás: De őfensége egyetemi életéről 
olyan dolgokat mesélnek — kalandokat.. . 

Passarge: Igen, ugy ahogy mindent tú-
loznak. Ha őfensége végigkocsizik Karis-
burgon, hátradől a kocsiban, alig köszön 
az embereknek. Az öreg ur — t u d j a 
isten nem volt a legbarátságosabb ember, 
ellenkezőleg, — de a f iatal ur... Kedves 
barátom, én nem tartozom azok közé, akik 
meggondolatlanul kritizálni mernek, — har-
minc év óta hü szolgája vagyok a gazdám-
nak — de nem tudom, hogy ebből mi 
lesz. Ez már sok, ezt már egy öreg ember 
nem b í r ja ki. 

Kamarás: Lehet, hogy cfensége házas-
sága után minden megváltozik. 

Passarge ( fá radtan) : Lehet, én nem 
tudom, én nem hiszem. Politikai házasság 
ez, egyéb semmi. Olyan házasság ez, 
amelynek a megkovácsolásán a betegágyán 
fekvő öreg ur egy esztendeig dolgozott. 
Lesznek ünnepségeink, nagy fogadtatások és 
lármás ovációk és három nap múlva a kas-
tély megint néma lesz, mint a sirbolt. 
(Menni akar. ) 

Kamarás (visszatartja): Egy szavam 
volna kegyelmes uram... 

Passarge: Nos? 
Kamarás: Ma este egy ember jelentklezett 

itt, valami csodálatos figura, özönvizelőtti 
f r akkban és cilinderrel. Heidelbergből jött. 

Passarge: És mit... hm... akar? 
Kamarás: Őfenségével akar beszélni. 

Kellermannak hivják. 
Passarge: Ugy. (Türelmetlenül ) : És mit 

akar? 
Kamarás: Azt mondja, hogy őfenségé-

hez egy kérése van, amelynek teljesítését 
őfensége évekkel ezelőtt, HeicVlbergben 
megigérte rieki. 

Passarge: Koldulás, mint rendesen. 
Küldje el azt az embert. Mondja meg 
neki, hogy a d j a be a 'kérelmét Írásban. (El.) 

MÁSODIK JELENET. 
Lutz (zaj ta lanul bejött, foglalatoskodik), 

majd Schöllermann. 
Lutz (ajtót nyit Passargenak) : Kegyel-

mes urarn... 
Passarge: Őfensége még a parkban van? 

Ebben a sötétségben? 
Lutz: Igen, kegyelmes uram. 
Passarge: Egyedül? 
Lutz: Igen, egyedül. 
Passarge: Egyedül, mint mindig. Örökké 

egyedül. (El a kamarással.) 
Schöllermann (belépett aktacsomóval). 
Lutz: Tegye az Íróasztalra. 
Schöllermann (leteszi a csomagot, menni 

akar ). 
Lutz: Nézzen csak ide. (Az íróasztalról 

egy keretben álló képet vesz elö. ) Ezt 
a képet ma kaptuk. A legujabo felvétel. 

Schöllermann: Aha, a hercegnő. A meny-
asszony. 

Lutz: Hatalmas nő, mi? 
Schöllermann (tisztelettel ) : Gyönyörű, 

nagyon szép. 
Lutz: Na, még két hét. (Újra leteszi a 

képet.) Kedves Schöllermann, magát is ér-
dekelni fogja és a kastélyban is elmesél-
heti, persze csak bizalmasan, nem feltűnő 
módon, mert nem szeretném, lia túlságosan 
nagy fontosságot tulajdonitanának a dolog-
nak. Tehát az történt. Őfensége kegyes-
kedett komornyikjának Lutz urnák, a lako-
dalmi ünnepségek lezajlása után három 
heti szabadságot engedélyezni, amelyet Lutz 
ur Kiszingben szándékozik eltölteni, köny-
nyebbfajta kura miatt. Megértet te? 

(Folytatjuk) 

K l e i n Srtrf 
Budapest, V-, Lipót-körut 17 s:< 

fíéwit legmodernebb toalett e's neplizséfüzőkt t 

Í * a i l Ő # á i V s e l y e m , b r o k á t é s 
I « i p i s î i l f f mt t - é s z í s z o b a f e s t é s 
N i e g e r K. V i l m o s c s é s z á r - u t 29 

S S f & Ü i f t i W i i í l M i f t i i ? P & é Hölgyek arcáról, karjáróí végleg kürtjei felelősséggel *»©SS&.v 
H d i & Z d i a f i 3 i S a r o l t a , Andráesy-uí 38. L . M i r a c l e " hajeííávolitóazer *<é 

— küldése utssi íésssi Sz*fj»séfl$!»@!âK, Szemölcsirtéa. Mér, 
ottctókurák. Hajfeí.íékek. Fagy kezelések. Kénen »roicectusí 
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Szerkesztői Üzenetek J ^ á . T Î S Î JCFGÍÍCiólC 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 szinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Fogadás. Magántulajdon, mert a városra 

száll át — Csillaghegy. 1. Rokona. 2. Zol-
tán. — Szélvész kisasszony. Az „Apróhirde 
tések" nagyon kedvesek és ötletesek. A má-
sik ügyben személyesen kaphatja meg szer-
kesztőségünkben a felvilágosítást. — Szigethy 
G. Nagyon megható a levele és szívesen ál-
lunk rendelkezésére. Az első ügyben, ha tu-
dunk valami eredményt, itt fogjuk értesíteni-
A második ügyben tanácsunk : ne legyen 
színésznő, csak ha rendkívüli tehetség. — 
S. Sz. 1. Nem. 2. Föltétlenül! 3. A Nemzeti 
Színházhoz. 4. Nem tudjuk. 5. Ezt pedig Se-
bestyén Géza sem tudja még- — Zsazsa-
rajongó. 1. Az autogrammgyüjtőt sohasem 
látják szívesen a művészek és művésznők 
lakásukon. 2. Már elutazott nyaralni: Balaton-
füredre. 3. A. G. cime : Baross-tér 20. — R. 
K. Benne volt az elintézés minden napilap-
ban. — Escompte. Talán szíveskedjék levél-
ben magát a művésznőt megkérdezni, egé-
szen bizonyos, hogy megmondja a dal cí-
mét. Mi, sajnos, nem tudjuk. — Újpesti szín-
házlátogatók. Nagyszerű szezonjuk volt, 
ősszel visszatérnek. — B. E. Címe : a szín-
ház. Ott biztosan megkapja a levelet. — Hü 
olvasó. 1. Megnyillik. 2. Operetteket is fog-
nak. — Zsözső. Most nyaralnak, de ahogy 
hazajönnek, látni fogja őket a „Szinházi 
Elet"-ben. — Halle. A képet szerkesztősé-
günkben veheti majd ét. — Nyárfa. Siófo-
kon, aztán Erdélybe megy szülei látogatá-
sára. A másik urat nem ismerjük. — Rádi 
Piroska. Tessék egy filmgyárnál jelentkezni. 
Felveszik iskola nélkül is. 

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

csak tigv jók, lia azok 
B e ö r - t ő i valók. 
Te'Jes lakberendezések 
állandó kiállítása. 

a A k « müasztalosnál, Andrássy-ut 60. fcíssnr r Csengery-utca sarok. 
Címre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAPU!PAPU'PAP' 
kárpitosáru, vas és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- és asztalterítőit, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHHER IáHOS 
Budapest, VI I - , £rzsébet»kSrut 20 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldök 

Robes Manteaux Costumes 
K. Deutsch Panny és Mme. Sophie Yeretzian 
divatszalonja, Bpest, Szentkirályi-u. 3. 11/16 

ffÁHTOR ÉS ÜELEKEM fUzö-szaionj^ 

Ci 
VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

ULVAs PAL, four! c lpési 
belga k i r . hercegi szálllté 
IV. , Kaplony-utca 3 . szán» 

Südfeld Gyula V., «ária 
Valórla-u. 10 

n.g, '«^tapétákban modern finom 

S BriüiansoKai, gyóngyoKet, régiségéiül 
mindenkiné l d r á g á b b a n v a » 

ZÉKELV EMIL ékszerész 
Király-utca 51. 

Telefonon Is megrende lhe t i 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok; József 16-26, József 13-53 

SZŐRI TISZTIT 
VAD60liOKKiKtai!tS£Tu««ni« -üS;UC5MUNIWV4M> 
ourcvn BORDYFPIRE^ms i 

Lejátszott vagy mit 
hanglemezek megvétetne* 

W A G N E R 
hangszeráru há7áh£n 

Bpest, VIII, József-köre! 15 
Fiók: IX. Ráday-ulca 18 

POLOSKÁT 
vagy más férget petéivel együtl legújabban 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerint 

radiká l isan jótállás mellett k i i r t ja 
TAKÁCS FERENC 

féregl r té és fertdtelenltft vál lalat 
B u d a p e s t , ThBköly-ut 15 Telefon József 123—: 
Bútorokért, ruhákért slb. felelősséget vállal 

1-31 
illal 
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Színházi rejtvény 

Ô
végleg eltávolít felelös-

n f c i r f l n k n / séggel, mindennemfl 
a j S 3 a i a i £ € l l 8 2 | p 9 é g h i b á k k e z e l é s e , 

p ú d e r és k r é m e k 
vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-

ete: Budapest, Király-utca 51. I. 9. Teréz-temp, szemben 

HUNGARIA 
CASINO HÂ8Z080R 

Telefon: 18-08 

Megtejtési határidő: augusztus 5. 
h megfejtést lapunk 1922. évi 33-ik szá-

mában közöljük. 
H megfejtők közlött a köivetkezó dijakat 

sorsoljuk ki. 
t. di j : »A gazdag lány« cimü színdarab, 

a szerző, Szenes Béla aiáirásával. 
II. d i j : Kompóthy Gyula autogrammos 

'lényképe. 
III. dij: Egy doboz »Flöris« csokoládé-

bonbora. 
IV. dij: Bgy lüVeg Eau de Cologne »Fée« 

Wittek. 
A Színházi Elet 1922. 29-ik számában 

megjelent rejtvény megfejtése: »Ballerina.« 
Helyesen tejtették meg: 3874-en. 
Äz első dijat Paikovich László (Győr, 

brzfcébet királyné-ut 7.), a második dijat 
Klein Kózsi (Cegléd, Erdő-ut 21.), a har-
madik dijat Bán\'ayné Hermina (Buda-
pest), a negyedik dijat Szász Erzsi (Buda-
pest), nyerték meg. — A vidéki előfizetők-
nek postán Küldjük el a dijakat, a pestiek 
jelentkezzenek a sze r készt őség eb n 5—6 óra 
Viöáptt. 

Szerkeszti : INCZE SÂNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet" L-t. 

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen 
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és flőkj*'. 

c . fővárosi _ 
' « K U S * 

Városliget 

Telefon 55—55 

Naponta este 8 órakor 
a fényes jullusi 

nagy műsor 
csütörtök, szombat, vasár- é t 

ünnepnap délután 4 órakor 
családi és gyermekelöadás 

M i n t a h a l á l t , __ 

- C3YÜLÖLIK 
A POLOSKÁK 

DITRICHSTEiN-ft j. 
ÉPP most 
Hani-

megjelent 
lemez 

ú j d o n s á g a i n k ! 
nüsorát kérje J n g y e n 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
ORAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTALYABAN 

BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

50.000 
ember látja 

a Dunaparti korzón 
esténként a Automata-Müvek 

4 irányú vetítéseit Iroda : Baross-tér 2. Telefon József 22—03. 

l a a K u l t u r a k ö n v v k i a d ó é s n y o m d a r.-t. B u d a p e s t . V.. V i s c g r á d i - u . 3 
Felelős iga7Sí,tó : GRUN IONAC 

Telefon 13-31 






