




3 SZÍNHÁZI élet 

Uj színpadi iróval uj színpadi érték köl-
tözködött be a Belvárosi Színház színpadjá-
ról a magyar színműirodalomba. Kádár 
Endre : A szerelem elmegy cimü háromfel-
vonásos drámájál adták elő Bárdos Arthui 
színházéban és ez az előadás külső és belső 
jelentőségében nyomot hagyott maga után. 

Kádár Endre eddig mint élesszemü, mélyre-
látó regényíró érdemelte ki a kritika és kö-
zönség fokozott megbecsülését, most a szín-
padon is teljes sikerrel, az irodalmi munka 
teljes elismerésével mutatkozott be. 

A szerelem elmegy messze túlhaladja a 
társadalmi és házassági problémákról eddig 
szinrekerült darabok izgalmakon és cselek-
ményvariácú'kon alapuló nívóját. A legne-
mesebb és legtisztább irodalmi eszközökkel 
dolgozik aziró; nem is dolgozik, mert a da-
rabon a legkevésbé sem érezhető az ilyen 
zsánerű színpadi munkáknál oly gyakori 
„irodalmi mühelyszag". 

Lelkek harca, emberi életek szenvedése, 
életproblémák öldöklő lavinája önti el a né-
zőt, aki tar.uja egy fiatal házaspár fájdalmas 

boldogság-tragédiájának. Mert tragédia az, 
ami ebben a darabban a színpadon történik. 
Nincsenek fojtogatások és revolverdurraná-
sok. alig hangzik el egy-két hangosabb szó 
és mégis ott borzongott a levegőben két em-
ber élete és boldogsága összeroppanásának 
hangja. Csupa nem hallható sikoltás, csupa 
elharapott jaj és eltemetett sírás a darab. A 
szerelem rettenetesen gyilkoló hatalmát érez-
zük, a kegyetlenségét, brutalitását, fel nem 
érhetőségét, végtelen magasságát, megmagya-
rázhatatlanságát. Két ember szivét marcan-
golja, tépi, korbácsolja a szerelem, amelynek 
egyik véglete a férfi mindent összezúzni 
akaró önzésén keresztül jut a tragédia ma-* 
gaslatára, másik véglete pedig az asszony 
gyenge határozatlanságán és női akarat-
talanságán át bukik le a boldogtalanság ör-
vényébe. 

Kádár Endre megírta ezt a problémát ugy, 
ahogyan Istentől ihletett iró Írhatja csak meg. 
Egyetlen szóban nem keresi a sikerre vezető 
hatást, egy mozdulatot nem enged, amit nem 
látott abban a pillanatban, amikor a lélck-

Szerző, rendező és a szereplők. 
Szőke Kálmán, Benedek Margit, Németh Juliska. Gellért Lajos, Kádár Endre, Abonyi Tivadar, 

Harsányi Rezső 
Belvárosi Színház : „A szerelem elmegy" Angelo fotografia 
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búvár közvetlen szemével átvilégitotta mo-
delljei lelkét. 

A darab tartalma nem olyan, mint az úgy-
nevezett cselekménydréméké. Ez lélekdréma, 
itt az intellektusok harcolnak, a hallgatások, 
a hallgatások ütköznek össze, egy-egy szem-
pillantás keresztsugarai alatt marad halva a 
szereplők lelkének ujabb részecskéje. Csak 
ránézni az asszonyra és látni, mi van benne, 
szó nélkül büntetni és kínlódni, mintha sze-
retője karjában látnánk, vagy jobban annál 
százezerszer. 

Ervin és Anna a férj és feleség. Lakásuk 
szép és Ízléses, cselédeik vannak, bizonyára 
nincsen semmi anyagi gondjuk, legalább az 
író nem beszél erről. Azt sem kell tudni, mi 
a férfi foglalkozása — lehet mérnök, orvos, 
gyáros, mindegy. Nem lehetnek régi házas-
társak, mert most jelentkezik az első nagyobb 
krizis. Valami történt az asszony lelkében. A 
férj, aki fenntartás nélkül szereti az asszonyt, 
meglátja ezt, megérti, talán tudja is. 

Egy fiatal iró, Varga, mindennapos ven-
dége a háznak, az asszony túlságos előzé-
kenységgel és érdeklődéssel fogadja, ez az 
érdeklődés mér sokkal több, mint amennyi 
az Írónak kijár, anélkül, hogy a férj gyanúját 
maga után vonná. Ervin hosszú magános 
tépelődésekben megállapítja, hogy felesége 
azon az uton van, amely mindkettőjük bol-
dogságát tönkreteheti — útban van a szere-
lem felé. Valamit tenni kell, amig nem késő, 
visszarántani az asäzonyt a mélység széléről, 
amelybe, ha belezuhan, mindkettőjük lelkét 
összezúzza. 

A legegyszerűbb módot választja, azt akarja, 
hogy utazzanak el együtt Olaszországba, olt 
majd felújítják szerelmük emlékeit és az 
asszony kigyógyul a kezdő betegségből. Az 
asszony azonban hallani sem akar az uta-
zásról, de hallani sem akar férje gyanújáról 
sem, amely sérti, bár érzi, hogy nem alap-
talan. Semmiről sem akar hallani, még arról 
sem, hogy Vargát egyelőre ne fogadja többé. 

„- Én érzem, az éleinek vége . . , • 
— Az életnek?. . . Az illúziónak!" 

Harsányi Rezső, Németh Juliska, Gellért Lajos. 
Belvárosi Szinház : „A szerelem elmegy" Angelo lotograiia 
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„— Most menj! . . . 
— Elküldesz ?" 

NÉMETH JULISKA, GELLÉRT LAJOS 
Belvárosi Színház: „A szerelem elmegy"] Atigelo fotografia 
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Gellért Lajos, Benedek Margit 
Belvárosi Színház : „A szerelem elmegy" 

Anjelo foto 

Az asszony, bár már kissé megégette a kezét 
— mégse tudja férjének ezt a kívánságát 
teljesíteni. Nem érzi annak a jogosságát, nem 
érzi, hogy ez a legkevesebb, amivel feleség 
férjének tartozhat. Ervin nem akar egyedül 
határozni, egyik barátját, dr. Röder idegorvost 
kéri bíróul. 

Röder maga is szerelmes az asszonyba és 
ebben az elfogultságában nem is lehet cso-
dálkozni azon, ha — részint szánalomból is 
— az asszonynak fogja pártját. Ervin azon-
ban nem számított arra, hogy felesége ilyen 
ujabb támasztékot nyer az eddigi makacs-
cságához és nem is fogadja el Röder ítéletét, 
inkább válik. Az utolsó pillanatban Anna 
végre enged, most már ő akarja azt, hogy 
utazzanak el és teljes őszinteséggel meg-
mutatja férjének igazi érzéseit, azokat is, 
amelyeket eddig eltitkolt előle. A férj boldog, 
mert íme az első szerelmes krízis elmúlott, a 
férj akarata megtörte az asszonyét, most itt 
a boldog gyógyulás. 

Csakhogy nem sokáig tarthat ez a boldog-
ság. Ahol a szu rágni kezdi a fát, olt egyre 
sápadtabbak lesznek a levelek. A házasság 
már nem olyan békés, tökéletes, mint az 
eleinte volt és mint ahogy azt most mér 

A férj — nem tehet egyebet, feltétlen bizo-
nyossággal meg akarja tudni, hányadán áll 
az asszonnyal — válaszútra állítja feleségét. 
Vagy megígéri, hogy Vargát nem fogadja 
többé, vagy pedig elválnak. Alapos oka van 
erre a fellépésre, mert az ajtó mögül hallotta, 
amint felesége túlságosan barátságos modor-
ban beszélt Vargával, sőt — ha csak szavak-
ban is — túllépte azt a hatért, amelyet tisz-
tességes asszony számára a férj szigorú há-
zassági erkölcse felállít. Az asszony nem 
enged — semhogy teljesítse férje kívánságát, 
inkább elmegy. És elmegy. A szerelem megy 
el vele, amely idehozta és amely elszállt, 
mint a tavaszi felhő. A férj ott marad egye-
dül, becsületesen, vergődve. 

A második felvonásig nem sok idő telik 
el. Pár nap. Az asszony odahaza nem találja 
nyugalmát, szülei se túlságosan barátságosan 
bánnak vele. Hazamegy. A férjéhez. Nem is 
kell hosszú kimagyarázás ahhoz megtudni, 
hogy alapjában semmi sem változott kö-
zöttük. A férj nem kíván mást, minthogy 
felesége őszinte legyen hozzá, lelkének egyet-
len érzése se maradjon soha rejtve előtte. 

„— Csak hízelegjen. 
— Szoktam ..." 

Abonyi Tivadar, Németh Juliska 
Belvárosi Színház : „A szerelem elmegy" 

Angelo foto 
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mind a ketten szeretnék. Hiába, a gyanú be-
fészkelődött a lelkébe, a harmónia, amely 
minden házasság alapja, diszharmóniává be-
tegedett. Az asszony szivéből sem költözött 
el egészen Varga, elhatározza, hogy még egy-
szer fogadja. Amig szemben áll vele, erős és 
tisztességes, de mihelyt elment — érzi, hogy 
lelkében még mindig ottmaradt. Azt kívánja 
férjétől, egyezzék bele, hogy újra fogadják, 
ha ritkábban is, mint eddig. Ervin ráeszmél, 
hogy felesége most már nem az, akinek ő 
akarja látni és nem is lehet azzá formálni. 

Mit tegyen ? Elváljon ? Ez sem segítene 
rajta. Fájdalmas halk rezignáció a lelki tra-
gédia vége : az illúziók, ideális szerelem, 
boldogság elmentek, ittmaradt helyettük az 
élet. 

Ez a darab tartalma, halvány körvonalak-
ban festve. Az igazi érték a válogatott sza-
vakkal festett lelki harc, amelynek mesteri 
érzékeltetője Kádár Endre. 

A darab rendezését a fiatalokat mindig 
lelkesen támogató Bárdos Artúr igazg. Szőke 
Kálmánra bizta, akiben uj rendező talentumot 
ismertünk meg. Finom, árnyékolt tónust, fe-
szültséget adott a darabnak, amelynek egész 
beállítása a rendező mély intelligenciáját és 
hozzáértését árulja el. 

Gellért Lajos és Németh Juliska teljesen 
egyenlő mértékben érdemlik meg a ' megkü-
lönböztetett elismerést. Valami nemes, ben-
sőséges játékmodort hoztak, csupa rezignáció, 
csupa halk finomság volt minden szavuk. 
Németh Juliska mélységes művészete most 
érvényesült csak igazán és most kötött tartós 
barátságot a drámai színpaddal. Harsányt 
Rezső finom színekkel megrajzolt orvosa és 
Abonyi Tivadar irója stílusos alakitások. Tel-

j e s elismerés illeti Benedek Margitot, aki mű-
vészi érettséggel játszott egy fiatal leányt. A 
díszletek Básthy István Ízlését dicsérik. 

„— Soha nem mondott egyetlen bizalmas szót sem ..." 
Harsányi Rezső, Németh Juliska 

Belvárosi Színház ; „A szerelem elmegy" Angelo toto 
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A szerelem elmegy, de kergetni nem hagyja magát 
Szerelmi házasság, 3 szinpadravonásban A Belvárosi Szinház kimutatója 

Parodizálta : KARINTHY FRIGYES 
Motto : 

„Ein Antisemit muss bei 
mir cselekmény haben." 

Keszler József. 
Első §. 

(Ervin dolgozószobája a felesége ön-
tudatlanjának íz lésesen berendezett sou-
terrain pincéjében. Jobbra-balra ajtók a 
felki szabadság felé, héttérben kijárat a 
leánykori álmokba, lépcsővel az agy-
velő irányában, melyhez a tudat küszöbe 
vezet. Mindenféle szőnyegek, vánkosok, 
régi emlékek. A sarokban egy félbe-
hagyott flirt). 

Ervin: (hanyagul belép a felső lépcsőn, 

Belvárosi Színház : 
ABONYIjjTlVADAR 

„A szerelem elmegy" 

búvárruháját a székre dobja). 
Anna (nyafogva) : Már megint ráléptél 

az idegeimre. Nem tudsz vigyázni? 
Ervin: De igen, tudok. (Fölemel f g y 

ott felejtett, Korgó Jeromos unokaöccsé-
nek a pisze orrára vonatkozó vágyat, 
emi a földön hever ) Mi e z ? 

Anna (bosszúsan): Ugyan hadd el, 
kérlek Egy régi blúzom. 

Ervin: Ezt most csináltattad? 
Anna: Dehogy. Mondom, hogy régi. 
Ervin (szelíden): Miért mondod, hogy 

régi? Hiszen ha régi volna, akkor már 
esek azért is azt mondanád, hogy uj, 

hogy én féltékeny le-
gyek és a féltékenysé-
g e m e n keresztül érez-
hesd a szerelmemet. De 
le azt mondod, Arna , 
hogy régi — mert már 
nem töfődsz vele, hogy 
féltékeny vagyok-e vagy 
sem — mert te nem 
vagy már a régi, Anna. 

Anna (mélyen ma-
gába mélyedve, réve-
dező szemekkel): Nézd, 
tata. . . hagyj élni Tudod 
mit, nem régi, hanem 
uj. 

Ervin: Uj ? Szóvei uj ? 
A n n a : Olyan régit-

sen uj. Olyan ujasan 
régi. Egy régi ujjas, Ka-
lotaszegről. 

Ervin (végtelen szo-
morúsággal): Most ugy 
érzem, vége mindennek. 
Te mást szeretsz 

Anna: És ha erre én 
azt mondom, hogy nem 
igaz? 

Ervin (maga elé ír, e-
redve, suttogó hangon): 
Akkor sem vagyok kint 
a vizből, Anna. Meit 
hit zen, ha engem sze-
retnél, akkor félnél ettől 
a szerelemtől és félel-
medben igyekeznél 
másba beleszeretni, 
hogy ettől a szenvedély-
től szabadulj 1 De bez-
zeg könnyű neked nem Angelo fotográfia 
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szeretni bele másba, mikor nem szerelsz 
engem. Csak azért mered mondani, hogy 
nem szeretsz mást, mert, miután nem 
szeretsz már, nem várod tőlem, hogy 
szeresselek és féltékeny legyek, mert ha 
azt akarnád, hogy féltékeny legyek, azt 
mondanád, hogy mást szeretsz, mert akkor 
szeretnéd, ha féltékeny 1 nnék. 

Anna: Ez ignz. 
Ervin (kitörve): Igaz? Tehát nem igazi 

Tehát már a szemembe mered mondani, 
hogy igaz, hogy nem szeretsz, hogy nem 
igaz, hogy szeretsz, tehát igaz, hogy nem 
igaz, hogy szereted, hogy nem szeretsz! 
(Ázöjtó felémutat.) MenjI (Keblére vonva 
csókolgatja) Edes Manokám, mi lesz 
ma ebédre? 

Anna (tompán): Má 
kosnudl i . . . 

Erűin (rámered): Má-
kosnudli? . . . (fejéhez 
kap. kiejti a kezéből a 
problémát). 

Anna: (lehajtott fej-
jel) Mákosnudl i . . . 

Ervin: Érlelek. Isten 
veled, (jön ) 

Anna: Isten hozott, 
Ervin, (megy.) 

Függöny ugy megy le, 
mintha följönne. 

hogy őrült v a g y o k . . . mikor nekem éppen 
a nudli volt megszentelt álmom. 

Károly: Akkor rajtatok nem tudok 
segíteni. Pedig azt hittem, itt lehet vala-
mit keresni. (Megnézi az óráját.) Tiz óra. 
(visszamegy Gyöngyösre ) 

Harmadik §. 

(Ugyanott. egy~fokkal beljebb). 
Házmester (jör): Kérem, az adóbeval-

lási ivvel jöttem 
Ervin: Adóbeval lás? 
Házmester (körülnéz): Ja, maguk ebből 

élnek : Akkorpardon.(Visszaviszi ez ivet). 
Függöny. 

Második §. 

(Ugyanott, egy fokkal 
ejebb). 
^ Károly : Most jövök 
jyöngyösről Mi vanitt? 

Ervin: Mir.d nnek 
'ége, Károly. Ő azt 
nondia, hogy mákos-
ludli 

Károly : Hadd rá. 
laddröá. 

Ervin: Hát mit te-
yek? 

Károly: A n n a — i g a z 
z ? 

Anna: A mákosból 
ngedek. A nudliból 
em. 
Ervin (fájdal nasan): 
e mi'Or én éppen 

nudlit szerettem HARSÁNYI REZSŐ 
sn* e . . . mondjátok, Belvárosi Színház : „A szerelem elmegy" Angel.- fotngra'ij 
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Tessék perec .. 
Egyedül ültem egyszer egy kis vidéki 

templomban. Imádkozni mentem oda, szo-
morú voltam, vigasztalást kerestem a jóis-
tennél. Ores volt a templom imádkozó tere, 
nagy csendesség vigyázott a szent áhítatra. 
Zöld meg sötétbarna üvegeken ömlött be a 
világosság vékony fonatokban, mint valami 
egyenesre nyújtott kalács. Akkor gondoltam 
arra, hogy a templomban igazi áhítatot csak 
az egyedül imádkozó ember élvezhet. Egye-
dül voltam istenemmel és jól megértettük 
egymást. A színházban éppen olyan teljes és 
szent az áhilat, mint a templomban. Ezt 
mondják sokan, érzik is egynéhányan. Én 
érzem. A színház nézőtere nekem mintha 
templom hajója volna. Ott lehet vigasztalódni 
és ájtatoskodni, ha vágyik erre az ember. Ha 
tele van a nézőtér, száz meg száz tarka lélek 
között, oh hányan szent-
séglelenitík a színház 
szent áhítatát ! Erre 
gondoltam sokszor. Es 
erre gondoltam, amikor 
fél órával ezelőtt egye-
dül ültem a Vígszín-
ház nézőterén és hall-
gattam ájtatosan, mi-
ként tartják a színé-
szek lelkük szent gya-
korlatait Szép Ernő 
színdarabjából, amelyet 
Vőlegény címmel fog-
nak eljátszani. 

A színésznek a próba 
olyan, mint a festőnek 
a vázlatfestés. Keresgél, 
kulat, vajúdik, vájjon 
hogy lesz jobb, szebb, 
hogy hat közvetleneb-
bül, kedvesebben, ezt 
akarja-e a szerző? 
Akkor látja csak az 
ember a szinház és 
színészek hivatását, a 
mikor így egyedül ül a nézőtéren és tanuja, 
hogyan születik a megszületett színdarabból 
színházi előadás. 

Mint a festő csak pasztellszíneket tud 
vászonra vetni egy szines tájról, amelyet 
megpillantott ; csak pasztellszínekben lehet 
papíron elmesélni: mit láttam Szép Ernő szín-
darabjának próbáján. 

Egészen sötét volt. Hallottam, hogy elől 
Jób Dániel és Szép Ernő beszélgettek. 

— Rendben leszünk, még tiz próba van, 
— mondta Jób Dániel. 

Szép Ernő nagyol sóhajtott, a középső 
sorba is elhallatszott, ahol ültem. 

— Gyerünk, gyerünk I — mondta Jób 
Dániel, kétszer akarom az elsőt próbálni ! 

Szétment a függöny. Akkor láttam, hogy 
még valaki ül a nézőtéren : ifj. Vajda László, 
a darab rendezője. Furcsa díszlet volt a szín-

Szép Ernő 
a „Vőlegény" szerzője 

padon, amely amolyan szegényszagu szobát 
ábrázolt. Csak próbadiszlet. Egyik fal sötét" 
zöld, a másik mintás, oldalt barna tapétával, 
középen nagy politúrozott négyszögletű asztal, 
tele az egyik fele szines rongyokkal, amelyek-
ből festett » bábukat fabrikált Gombaszögi 
Ella. Csak az igazi nevét mondom a színé-
szeknek, mert a színdarabból valókat nem 
mondták mindjárt. Szemben velem ült Kende 
Paula, kerek pápaszem alól diktálja a címe-
ket Berczy Gézának. Éppen az mondta : 

— Goldstein Izidor, Mezőtárkány, u. p. 
Egy percig játszottak csak.fenn és én máris 

ugy képzeltem, hogy nem is színházban 
ülök, hanem a valóságot látom — talán 
magamat, vagy az unokatestvéremet, bará-
tomat, akik oh, hányszor végigjátszották ezt 
a képet. 

Gondoltam : biztosan 
Szép Ernő is végigját-
szotta, mert máskép 
ne,n tudná igy meg-
mutatni. Csak az tud 
szépet írni a szegény-
ségről, aki szegény volt. 
Kende Paula — aki 
édes anyát játszott — 
panaszkodott, hogy fáj 
a szeme, törölgelte az 
okulárét, a fiu meg 
számolgatta, mennyi 
van még hátra. Egy 
forint harminc kraj-
cárt fizettek ezer da-
rabért. Aztán beszaladt 
a család többi tagja. 
Mind szaladtak. A kis-
lány azért, mert az iro-
dából jött és éhes volt, 
a fiu azért, mert a fot-
ballmeccsről jött és iz-
gatott volt, 

Radó Teri a kislány 
— most próbálja első 

szerepét a Vígszínházban — olyan, mint egy 
kereskedelmista bakfis ; Dénes György meg 
mint egy hatodik béista. Apró, jelentéktelen 
családi dolgokról folyik a szó. A legnagyobb 
leány — ezt Varsányi Irén játssza, Kornél-
nak hívják — mind között a legvidámabb. 
Amig a többi dolgozik, ő csak dudorász, 
ringatódzik, valami boldogság cirógathatja, 
attól lehet ilyen jó kedve. 

Az a sok apró jelentéktelen szó, amit el-
mondanak : 

— Mert nem hagytatok a húsból ? 
— Ne énekelj folyton. 
— A papa már megint nincs itthon. 
— Hová tetted a kulcsokat? 
Mind olyan művészies elrendezésben, olyan 

színes beállításban hangzik el, mintha ebből 
a sok hétköznapi szóból valami gyönyörű 
naturalista költemény csendülne össze. Az is. 

Székely felv. 
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Ez a darab naturalista költemény. Az élet 
szürkének és mindennapinak látszó apró ese-
teiből Szép Ernő szive szines, forró költe-
ményt költött, mert költő itt is, mint versi-
kéiben. 

Termetes, izgatott, bőbeszédű asszonyság 
robban be a színpadra és elmeséli, hogy 
látogató érkezik a családhoz. A fogász ur, 
akinek már régen tetszik Kornél kisasszony 
és akiből — mire vége lesz a látogatásnak — 
minden bizonnyal vőlegény lesz. Mintha tüzes 
láva öntené el a szobát, megmozdul az egész 
familia, hogy a vőlegényvárás munkájából 
kivegye részét. Egyik szomszédtól cserép-
virágot kérnek kölcsön, másiktól a Műveltség 
könyvtárát, harmadiktól kis cselédet, süte-
ményért küldenek, kölcsönforintért egyik tan-
tihoz, kávét főznek, terítenek, a papát haza-
rendelik a kávéházból, ég az izgalomtól min-
denki, még a bútordarabok is. A papa — 
kedvesen léhűtő pesti figura, a billiárd tudo-
mányából él — sokkal nyugodtabban fogadja 
a hirt. Nem is sokat törődik a család sorsá-
val, neki a mindennapi feketéje a fontos, 
amelynek költségeit bőségesen fedezi billiárd-
müvészete. Egy kis csalás — bár nem ütkö-
zik a büntetőtörvénykönyvbe — és biztos a 
siker. A papa nemcsak a billiárdpartit, de a 
vőlegényt is biztosra veszi. Ugy látszik, hogy 
az is. A fogász ur megérkezik — Csortos 
Gyula játssza — szép ember, derék ember, 

okos ember, jól keres, szolid, ebből házasság 
lesz. Tánc közben ismerte meg Kornélt, meg-
tetszett neki. A jó papa olyan bizalmasan 
kezeli már az első szónál is a fogász urat, 
mintha a veje volna. Közben azonban nem 
mulasztja el a maga közvetlen kedélyes stílu-
sában, hogy a házasság egynémely rossz 
oldalát előre ne fesse. A fogász ur mind-
ennek dacéra egyedül óhajt maradni a papá-
val. Most jön a nagy pillanat, most biztosan 
megkéri Kornél kezét, gondolja a család, amig 
izgatottan hallgatódzik az ajó mögött. Az is 
történik. Megkéri a lány kezét, de megkérdi a 
hozományt is. Az pedig nincs. A papa váltig 
erősítgeti, hogy hozomány nélkül nem adja 
férjheá a leányait, de hozomány az nincs. Ez 
pedig baj. Egy fogásznak — ha házasodik — 
nemcsak szerelem, de hozomány is kell. Nem 
nagyon sok, csak éppen annyi, amennyit ez 
a familia nem tud összehozni. És amikor a 
vőlegény eltávozik, magával viszi szegény 
Kornél boldogságát is. Mert Kornél nemcsak 
férjhez menni akart, de szerelmes is a fogász 
urba. Nagyon szerelmes szegényke. 

— Mért nincs nekem pénzem, mit ér egy 
szegény leány pénz nélkül — sóhajtozik és 
lázadoz, de azért áldóan simogatja meg a 
helyet, ahol a vőlegény ült és a szék kar-
fáját is szerelmesen szorítja magához. 

Eddig tartott az első felvonás. De időben 
nem addig, amig elmeséltem. Kétszer, három-

Próbálják^a „Vőlegény"-t 
Bella Mariska, Radó Teri, Dénes György, Kende Paula/Berczy Géza, 

Gombaszögi Ella, Stoll Mészöly telv. 
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szor és ötször is elismételtek egy-egy jelene-
tet, különösen az elsőket, amikor az egész 
színpad egy nagy futkosás. Minden pillanat-
ban más szalad ki-be. Perczel Oszkárnak, az 
ügyelőnek az első tiz percben több mint száz 
végszava van. Egyszer Szép Ernő állit meg 
valakit, majd Jób Dániel vesz észre egy 
finom nüanszot, amely még hiányzik, Vajda 
László is sokszor megállítja a jelenetet. Olyan 
tökéletesnek kell lenni mindennek az egész 
előadásban, mint a legkomplikáltabb gépe-
zetnek. Szép Ernő közben a kulisszák közé 
is kimegy és aki jól viseli magát, annak 
pereceket osztogat. Minden reggel hatalmas 
stanicli pereccel jön a próbára, mint a nagy-
papa a kis unokák közé. Ez a színészeknek 
és az előadás minden tényezőjének napi 
kommenciója. 

Felvonás után beszélgettünk Szép Ernővel 
a nézőtéren. 

A SZÍNHÁZI ÉLET LEGFIATALABB „OL-
VASÓJA." Lenkei Zoltán, a Városi Színház 

kitűnő és köz-
szeretetnek 

örvendő főtit-
kára, arról is 

közismert, 
hogy a szín-
házon kívül 
csak egyetlen 
egy érdekli a 
világon : a 
kisleánya. 

Arról be-
szél minden-

kinek ; ha a színház valamelyik tagja à contot 
akar, ezzel állit be Lenkeihez : 

— Hogy van a drága Evike '? 
Ilyenkor még a legnagyobb munka közben 

is van pár pillanat ideje, hogy Evike legújabb 
eseteit elbeszélje és — biztos az à conto. 

A napokban már korán reggel lejött a szín-
padra Lenkei — rendes szokásától eltérően, 
mert a színpadon a legritkábban látni — és 
kipirultán, lelkesedéssel mesélte az uj Évike-
anekdotát : 

— Képzeljétek, ma reggel arra ébredek, 
hogy Evike valamit gagyog az ágyban. Fel-
kelek, odanézek, hét uram Isten, látom, hogy 
Evike a Színházi Életet olvassa. A szó szoros 
értelmében olvassa ! Másféléves és olvassa ! 
El nem tudtam képzelni, hogyan történhetett ? 
Gondolkozni kezdtem, hogyan került a kezébe 
az újság. Eszembe jutott, hogy az este olvas-
tam és aztán az ágy mellé tettem a kis szek-
rényre. Éviké minden héten végig szokta nézni 

— A darabról nem mondok semmit. Itt van, 
tessék. Nézze. Most irtam Badenben hat hét 
alatt. A témája se volt azelőtt eszemben. Mi 
lesz vele ? A jóisten dolga, meg a színé-
szeké. 

— És a szerzőé — mondom. 
— A szerzőt a közönség sokszor nem is 

kérdi. Én mikor Mezőtúron diákkoromban 
színházat láttam, nem törődtem a szerzővel. 
Azt hittem : Tukoray Ferkó irja a darabokat. 
Ö volt a hősszereímes . . . A színészekben 
bízom . . . ők szeretettel bánnak velem . . . 

Csönd van megint a .templomban, két óra 
elmúlt, nem próbálnak ma tovább. Szót se 
szólok. Szép Ernő néz a csendben a színpad 
felé. Aztán belenyúl a nagy stanicliba, amely 
mellette fekszik a szürke zsöllyetakaró-
vásznon: 

— Tessék perec. 

a képeket, de még eddig sohasem nyilatko-
zott. Most történt az első eset. Eddig csak 
azt tudta mondani : mamma, pappa, most 
reggel rám néz és azt mondja mosolyogva : 
Színházi Élet. Egészen érthetően. Hallotta 
tőlem és megtanulta. Egészen biztos, hogy 
írónő lesz belőle. 

Újítás a napilapokban 
Igen föltűnő jelenség az, 
Amit itt éneklek meg én. 
Emitt a „Hamburgi menyasszony" megy, 
Amott pedig „A vőlegény". 
Ugy látszik, hogy ez a tavasz 
A házasságok melegágya, 
Most megy a „Jeanette menyegzője" 
És a „Figaro házassága". 
S a napilapok hasábjain 
A „Szinház" rovat elveszik, 
Mert a színházak hireit 
A Himen-rovatba teszik. 

* 

Egyébként már vihart jósolnak 
Benfentes színházi körök, 
Az idén házasságok jönnek, 
Jövőre majd válópörök. 

AZ IS MEGÉLHETÉS. Egy 
közismert színész, akit a bu-
dapesti társaságokban elis-
merten a legnagyobb nagy-
zolónak tartanak, a napokban 
elkeseredetten panaszolta egy 
ismerősének. 

— Nem lehet a színészetből megélni, paj-
tás. Muszáj valami tisztességes foglalkozás 
után nézni . . . Nem tudsz valamit? 

— Dehogynem, menj el fényképésznek. 
— Fényképésznek ? — rémüldözött az illető. 

— De hiszen én nem értek ahhoz. 
— Ugyan, mit kell ahhoz érteni ? Minden 

nap csinálsz két-három nagyítást és kész az 
exisztenciád. 
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A „Koldusdiák", „Cigánybáró" után a 
Városi Színház most Suppé „Boccaccio"-ját 
újította fel, amelyet huszonnyolcév előtt ját-
szottak a Népszínházban és amelyet pár év 
előtt az Operaház is 
felújított Harsányi Zsolt 
forditásábsn. 

A klasszikus operet-
tek valóban renaissan-
ceukat tartják ebben 
az esztendőben a Vá-
rosi Színház színpad-
ján, amely ilyen mó-
don ugyancsak eleget 
tesz erre vonatkozó 
programmtervezetének. 

A „Boccaccio" rep-
rizének érdekességét, a 
darabnak évtizedek 
alatt el nem hervadt 
vonzó ereje mellett 
nagyban növelte, hogy 
a parádés címszerep 
eljátszására Ábrányi 
Emil igazgató Lábass 
Jucit szerződtette, aki 
egy esztendei pihenés 
után ebben a szerepé-
ben tért vissza a szín-
padra. 

A repríz szinte pre-
miérszerü ünnepélyes-
séggel folyt, olyan dí-
szes közönség jelenlé-
tében, amilyen csak 
igazi theatre pareékon 
szokott összegyűlni. El-
jöttek azok is, akik a 
darabot előbbi elő-
adásain látták, hogy 
összehasonlítást tegye-
nek a régiek és ujak 
munkája között és eljöt-

tek azok is, akik most élvezték először azo-
kat a buja dallamokat, amelyeket talán hal-
lottak mér százfelé énekelni, zongorázni, de 
azt sem tudhatták, hogy azok a „Boccaccio" 

partitúrájából * röpültek 
világgá. 

Mindenki ismeri a 
szerelmes olasz novel-
la-iró életének kalan-
dos históriáját. Száz-
féle formában feldol-
gozta az irodalom és a 
ponyvairodalom egy-
aránt. A „Boccaccio" 
szövegírói, Zell F. és 
Gené R., ezeknek a no-
velláknak anyagából 
állították össze a ked-
ves, mulatságos libret-
tót, amelynek gerince 
természetesen a híres 
nőhódítónak szerelmi 
kalandjai. 

Mint az Ezeregyéj-
szaka, vagy a Hamu-
pipőke meséit szívesen 
végighallgatjuk sokszor 
felnőtt korunkban is, 
éppen olyan szívesen 
hallgatjuk végig a „Boc-
caccio" meséjét is. 

A furfangos és he-
ves természetű daliás 
Boccaccio egyszerre 
három florencei me-
nyecskének udvarol. 
Scalza borbély, Lothrin-
gern bognár és Lamber-
tuccio olajbogyó-keres-
kedő feleségének. Köz-
ben alaposan és komo-
lyan beleszeret Lam-
bertuccio nevelt leá-

LÁBASS JUCI 
Városi Színház : „Boccaccio" Angelo íotogr. 



14 SZÍNHÁZI ÉLET 

nyába, a szépséges Fiamettába, aki miatt elha-
nyagolja a kikapós menyecskéket. Ebben az 
időben érkezik meg "Pietro herceg, aki arról hi-
res, hogy feltűnően hasonlít Boccacciohoz. A 
városban éppen hangosan tárgyalják a férjek 
Boccaccio ujabb eseteit, annál is inkább, 
mert most kinálja az utcai könyvárus a leg-
újabb pikáns históriákat, amelyeket Boccaccio 
irt és amelyekben egy pár férj ugyancsak 
ráismert önmagára. A felszarvazott férjek 
halálra keresik Boccacciot, hogy számonkér-
jék férji becsületüket, de helyette Pietro her-
ceget találják meg és őt vélik Boccaccionak. 
Alaposai el is verik szegényt, ugy, hogy alig 
tud ép bőrrel megmenekülni az ütlegek alól. 

Sziklai József 
Városi Színház: „Boccaccio" Angela fotogr. 

Csillag Erzsi, Lábass Juci 
Városi Színház: „Boccaccio" Angclo f to: r. 

Nyomban népitéletet tartanak a könyvek fe-
lett is és ott a helyszínen elégetik valameny-
nyit. Pietro szívesen eltűri Boccaccio helyett 
az ütlegeket, de azt szerelné, ha azokat a 
férjektől komolyan meg is érdemelné. Ezért 
ő is kalandok után néz és megismerkedik 
Izabellával, a bognár feleségével, aki légy-
ottot adott neki akkor, amikor az ura elment 
hazulról. Javáoan udvarol a boldog Pietro, 
amikor megérkezik a férj. Pietro kénytelen 
egy hordóba bújni, de a férj észreveszi. Iza-
bella azt hazudja, hogy Pietro hordót akar 
vásárolni és azért bujt bele, hogy megnézze, 
nem-e hibás. Boccaccio eközben meghódítja 
Fiamettát, barátja pedig Lambertuccio felesé-
gét. így azután beteljesedik Boccaccionak az 
az ígérete, hogyha Lambertuccio felmászik a 
fára, onnan csupa csókolódzó párt fog látni. 

Nem sokéig tarthat az öröm, mert közben 
ismét megérkeznek a Boccacciot üldöző fér-
jek, akiknek Pietro kénytelen bevallani, hogy 
nem ő Boccaccio, hanem herceg, aki a 
menyasszonyáért, Fiamettáért jött. A borbély 
és bognár panaszra mennek Boccaccio ellen 
a palermói herceghez, de Lambertuccio egy 
ravasz mesével visszatartja őket. Boccaccio 
már ott van a herceg udvarában, mint a 
színielőadás rendezője és az előadott darab-
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LÁBASS JUCI 
Varsói Színház : „Boccaccio Angelo fologr. 
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bal annyira megnyeri a herceg kegyét, hogy 
az lemond Fiamettáról Boccaccio javára, a 
bognár feleségét pedig kárpótlásul megteszi 
udvarhölgynek. 

A kedves, bájosan naiv és mégis sok he-
lyen sikamlós mesét azok az ismert dallamok 
fűszerezik, amelynek ez a darab a nagy 
népszerűségét köszönhette. 

A szinház mindent megtett a siker érdeké-
ben. Ferenczi Frigyes főrendező pompás öt-
tetekkel, de a régi tradíciók tiszleletbentar-
tásával rendezte a darabot. A színpad csupa 
elevenség, mozgalmasság, szín, káprázat. 
Ábrányi Emil a zenekar élén hűséges, in-
venciózus interpretálója Suppé dallámai-
nak. ' 

Lábass Juci Boccaccioja érett, kiforrott mű-
vészi alakítás. A sablon, a nadrágszerepek 
stílusán tul. komoly színészi eszközöket hasz-
nált Lábass Juci, hogy méltó legyen ebben 
a szerepben nagynevű elődeihez. Énekben 
kilünően fejlődött, kulturált hangot hozott, 
játékban pedig minden nivót elért. A közön-
ség lelkesen és őszintén ünnepli minden 
előadáson. 

Tarnay, Lábass, Sziklai 
Városi Szinház : „Boccaccio" Angelo íotogr. 

Lábass Juci 
Városi Szinház: „Boccaccio" Angelo íotogr. 

Fiametta szerepében H. Csillag Erzsi bi-
zonyította be, hogy nemcsak az opera, de a 
klasszikus operettek terén is elsőrangút tud 
produkálni énekben és játékban is. Pásztor 
Ferike széphangu, szimpatikus Beatriceja, 
Nagy Izabella temperamentumos Izabellája, 
Medveczky Bella Petronellája járnak a nő-
szereplők élén. Sziklai József univerzális szí-
nészi tehetsége a herceg szerepében ujabb 
sikert hozott számára. Alakítása mindenek-
felett stílusos és kedves. A három komikust 
Hegedűs Ferenc, Pázmán Ferenc és Gábor 
Ernő játszották, összjátékban és egyenkint is 
kiváló, sikerrel. Tarnai Géza, Hajagos, La-
katos Sándor, Vermes Jenő, Krasznai Elek, 
Kalocsay Ferenc, Márkus János, Blázsi Ist-
ván, Paksi Sándor kisebb szerepekben jeles-
kedtek. 

A publikum szinte meghatva fogadta a 
„Boccaccio" reprizét. Mennyi emlék, mennyi 
melódia zengett fel az emberekben, amikor 
az olajfa ezüstös csillogása alatt megcsen-
dült a felejthetetlen nagy szerelmi sextet. 
Istenem, amikor utoljára hallottuk ezt a mu-
zsikát, még BÉKE vol t . . . 
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NAGY IZABELLA, SZIKLAI JÓZSEF 
Városi Színház : „Boccaccio" Ange'o foíogr. 
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Góihék az Apolló Színpadon 
Ha visszagondolunk mindazokra az ese-

tekre, amikor az Apolló Színpad műsorán 
illusztris nevek szerepeltek, mint vendégek, 
valóban nagy és diszes névsort találunk. 
Talán nincs is Budapestnek olyan színháza, 
melynek egyik-másik művésze vagy művész-

jobban bepillanthatunk mesteri szövevényeibe, 
mint nagy színházban, ahol csak az egységes 
vonalú kialakult komplexumot érezzük. Bizo-
nyos, hogy nehezebb dolga is lesz a müvész-
párnak, amihez még a szerepek szokatlan-
sága is hozzájárul, különösen Góthné részéről. 
Gazdag skálájú művészetén uj hurt kell hogy 
találjon Mercedes, a spanyol táncosnő alak-
jához. Gazsi és Mercedes a darab cime, 
melyben fellépnek, Harsányi Zsolt kis re-
meke. Behozat, de talán túlságosan is erős 
a szó, sokkal jobban érzékelhető, ha igy 
mondjuk : egy felvonásnyi alkalom arra, hogy 
a Góth-pár összes s már annyiszor hálásan 
honorált összjátékát uj formában mutassa be. 
Meséje nem is lényeges s ehhez mérten egy-
szerű. 

Mercedes tizenhét év előtt Magyarországon 
hagyott gyermekét jött meglátogatni. Megis-

merkedik Gazsival, 
egy magyar földes-
úrral, kivel rövide-
sen egymásba sze-
retnek. Az alakok 
megrajzolásában, a 
szerepek megírásá-
ban csúcsosodik 
Harsányi frappáns 
irásmüvészete, aki 
már számtalanszor 
bebizonyilolta, hogy 

Tarnai, Gábor, Lábass 
Városi Színház: „Boccaccio" Angelo fotográfiák 

H. Csillag Erzsi, 
Sziklai, Lábass, 

nője ne játszott 
volna már az 
Apolló színpa-
dán. S ebben a 
pompás névsor-
ban is külön fe-

jezetet kell 
szentelni a leg-
újabb vendég-
szereplésnek. 
Nincs Magyar- Nagy. Izabella 
országon még 
egy olyan müvészpár, mint Góth Sándor és 
Kertész Ella s az ő nevük díszíti az Apolló 
Színpad uj plakátjait. A színpadi beszéd leg-
brilliánsabb rutinőrjeí, akiktől már megszok-
tuk, hogy mér régen túlemelkedtek a művészi 
vívódásokon, gyakorlott és mindig szerencsés 
kézzel a legnemesebben egyszerű oldaláról 
fogják fel föladataikat s kivétel nélkül mindig 
kész és találó eszközökkel oldják meg. Ugy 
érezzük, hogy e szűkebb keretben — a nem 
egységes műsoroknak mindig közvetlenebb 
hatásuk van a közönségre — müvészetük is 
közelebb jön a nézőtérhez s talán közelről 
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Gábor és Pázmán 
Városi Színház: .Boccaccio" Angelo fotográfiák 

A siker titka 
Négy betűből áll a Toto, 
Négy betűből állt a Fifi, 
Hogy négy betű a jó kabala, 
Ebben reménykedik Kiki. 

Lábass, H. Csillag 
Erzsi 

nincs mester, aki ebben vele versenyezhetne. 
Góthékon kivül Faragó Sári, Berky Kató és 
Pártos Gusztáv jutnak hálás szerepekhez. 
Áhítatos csönd uralkodik mindenkin az Apolló-
ban, mikor a Góth-pár próbál. Egyetlen nesz 
a koronkint kitörő visszafojthatatlan derült-
ség, amely még azokat is előveszi, akik 
maguk interpretálják a pompás ötleteket. És 
hogyan interpretálják ? Azt meg kell nézni. 

Harsányinak még egy darabja szerepel a 
műsoron. Cime Órás és ékszerészbál. Har-
sányi—Losonczi-operett egy felvonásban. 
Bájos a miliő, kedves a librettó, falbemászó 
és élénken jókedvű a muzsika. Érdekessége 
lesz Boross Géza alakítása. Irodaszolgát ját-
szik, aki színész akar lenni. Irodaszolgáknak 
igazán nem ajánljuk, hogy megnézzék a da-
rabol. Mind színészek akarnának lenni s mi 
lenne a magyar közigazgatással? Kondor 
Ibolya, Boross, Takács Klári vigszinházi ven-
dég, Győry, Ross, Pártos, Salamon es Rittka 
játsszék ezt a vig kis ope-
rettet. 

Kőváry Gyula darabjá-
ról, a Csa/éfefe-ről még 
semmi mást nem lehet el-
árulni, minthogy Haraszti, 
Herczeg, Pártos triója a 
legjobb csalétek — a kö-
zönség számára. 

Rózsahegyi Karin-
thy uj tréfáját játssza, Bé-
kefi pedig Haraszti Mici-
vel saját kis bohózatát, a 

névsort vonultatnak 
fel, hogy lehetetlen 
néhány sorban meg 
nem emlékezni ró-
luk. Kondor Ibolya 
dr. Ferenczi, Mihály 

és Pallós dalait 
énekli, Boross Géza 

Pásztor, Csillag, kupiéinak szerzői 
Medveczky, Nagy Zágcn, Mihály és 

Pallós. Békefi foly-
tatja igen kedves és vidám szinházi rcccn-
zióit, természetesen a legfrisebb újdonságok-
ról, Saásdy Alice, Csendes, Sádor, Nóti, 
LosoAczi és Áldori László két Harmath— 
Losonczi-szerzeményt ad elő. 

Manikűrös kisasszonyt. Ismervén a ma-
nikűrös kisasszonyok jó szokását, hogy 
rendszerint belevágnak az illető körömbe, 
bizonyosak vagyunk benne, hogy a Békefi-
féle manikűrös kisasszonynak minden „bevá-
gása" a publikum elevenére fog találni. Va-
lahol a nevető idegek tájékán. 

A magénszámok ebben a műsorban is oly 
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Pázmán Ferenc, Nagy Izabella 
Városi Színház : „Boccaccio" 

Angelo foto 

Molnárral, játszotta az ezredest, Ráthonyi 
Horkay Ferit, Somló Emma Micit, Hettyei 
Aranka Katinkét, Radványi Gidót pedig Ró-
zsahegyi. 

Aztán pór esztendő múlva a Gyurkovics-
lányok útra kerekedtek és átköltöztek a Víg-
színházba. A színészek és a közönség egy-
forma nagy szeretettel fogadták őket itt is. 
Hegedűs, Góth, Fenyvesi fogtak össze az elő-
adás sikeréért, amelynek külön érdekessége 
az volt, hogy Katinkát Csillag Teréz, Micit 
pedig a leánya, Csillag Klári játszotta. 

A Gyurkovics-lányok azonban nyugtalan és 
temperamentumos kisasszonyok s most egy-
szerre a Nemzeti Színház színpadán buk-
kannak Fel. A Nemzeti Színház premierként 
készül a darabra, de a régebbi előadások 
szereplői közül kettőt most is ott találunk a 
szereposztásban. Csillag Teréz az egyik, aki 
most Gyurkovics mamát alakítja, a másik 
Rózsahegyi, aki Radványi Gidából most a 
tulajdon papájává, Radványi ezredessé lépett 
elő. A négy nagyobb leány Bajor Gizi, Cs. 
Acze'l Ilona, Ághy Erzsi és Környei Paula, 
a férfiak pedig Kiss Ferenc, Abonyi, Hor-
váth, Gabányi, Náday, Sugár és Bodnár. 

Csathó Kálmán rendezi a darabot s munka 
közben megelégedetten ismételgeti : 

— Hogy ezek a Gyurkovics-lányok milyen 
üdék, frissek, fiatalok, kedvesek maradtak. 

Igaza van, ezek a lányok sohasem vénülnek. 

A 
Gyurkovics-lányok 

vándorolja 
Azt már idestova megmondtuk, hogy ma-

gyar szerzőink darabjait nagyon messze kül-
földön is játsszák s igy tulajdonképen semmi 
szokatlan nincs benne, hogy nincs Ameriká-
nak olyan távoleső pontja, ahol Herczeg 
Ferenc mulatságos és szeretetreméltó vígjá-
tékát. A Gyurkovics-lányokat, ne játszották 
volna. Hát játszották, sokat, sokszor és nagy 
sikerrel, az első magyar darabok között volt, 
amelyek az újvilágban sikert arattak. Büsz-
kék vagyunk rá — és természetesnek tartjuk. 
A Gyurkovics-lányok szokatlanabb, rendki-
vülibb vándorutja azonban nem a nagy távol-
messzeségben játszódik le, hanem itt, a sze-
münk láttára Budapesten. 

Kezdődött a dolog azzal, hogy a Magyar 
Színház jó néhány év előtt nagy sikerrel be-
mutatta. Akkor is Beöthy László volt a szín-
ház igazgatója, mint most, de a Magyar Szín-
ház akkor kezdő színház volt még és első 
nagy sikerei közé számított ez a darab. S 
egy sereg ma is kitűnő művész neve akkor 
volt feltűnőben. Molnár László, aki ez alka-
lommal igazán nem tévesztendő össze Z. 

Pásztor, Tarnay Géza, Medveczky Bella 
Városi Szinház : „Boccaccio" 

Angelo foto 
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. Mindenki lehel szinházdirekior! 
(A „Színházi Élet" uj pályázata). 

A rivalda lámpáinak nemcsak fényük, hanem melegségük is van és ha arra 
gondolunk: szinhéz, a fény után mindjárt ezt a fűszeres, kábitó meleget érezzük. 
Milyen lehet a forró fényességek urának, a szinház direktorénak lenni, azt hiszem, 
ezt mindenki elképzelte legalább egyszer életében. Ugyanúgy tudja mindenki, hogy 
a színháznak politikája is vpn é s a szinházdirek torok munkájának próbaköve: olyan 
előadást produkálni, amely midenkit kielégítsen. Ezt, ha nem is lehetetlen, mégis 
nagyon-nagyon nehéz elérni. Hiszen a legyragyogóbb sikerű premiérek után is 
hallani ilyen megjegyzéseket, még a legmelegebben tapsoló közönség körében is : 
Tetszett nekem X kisasszony, nagyon tetszett, de mégis jobban szerettem volna 
Y-t látni ebben a szerepben. Nem azt akarom ezzel mondani hogy ő nem jó, 
dehogynem, kitűnő, de Y kisasszony nekem jobban konveniál. Ez a „konveniál" 
az, ami olyan lényeges abban, hogy egy szerep mennyiben „fekszik" egy színésznek. 
Es ha bármilyen jó is X kisasszony abban a szerepben, mindig lesz valaki, aki 
mást sz ivesebben látott volna. Bizonyos, hogy ez sokszor a hangulattól is függ, de 
valójában itt mindig az érzék diktál. És tagadhatatlan, hogy érzék tekintetében 
mindig a közönség részén van az igazság. Ez azonban olyan nehézség, amit a 
legügyesebb szinházpolitika sem tud mindig leküzdeni. Gyakran megesik, hogy a 
néző X kisasszony szerepében egy másik szinház művésznőjét szeretné látni. 
Ez az, amit az igazgatók néha a vendégszerepléssel igyekeznek megoldsni és ez 
igen gyakran sikerül is. Azonban ez n t m állandósítható, hiszen előállhatna az 
az eset, mikor egy sz inház tagjai össze-vissza* a legkülönbözőbb sz ínházakban 
játszanának. 

A „Színházi Élet" evvel kapcsolatban uj pályázatot indit. Mindenki lehet 
színigazgató. Bátran állithatja össze a legragyogóbb társulatot egy bizonyos darab 
eljátszására Az igazi színházak igazgatóit kötik a íentemlitett nehézségek. A pályá-
zókat nem. Mindenki kiválaszt egy bizonyos darabot, kiosztja a szerepeket tetszése 
szerint, megnevezi a rendezőt, a díszlettervezőt, anr.i vé leménye szerint a legpom-
pásabb együ tes lenne az ideális e lőadáshoz. Itt adunk egy mintát, ehhez hasonlóan 
tessék kiállítani a „szinlapot" és beküldeni a szerkesztőségbe. 

Gábor Ábris színigazgató. Budapest, Nefelejls-ulca 10. 

Kék róka 
Irta: Herczfg Ferenc. 

Rendező: Hevesi Sándor. Díszlettervező: Básthy. 
Pál Hegedűs Gyula 
Cecil Darvas Lili 
Sándor Törzs Jenő 
Lencsi Bajor Gizi 
Trill báró Petheő Attila 

Ez a szereposztás szolgáljon mintául a beküldendőeknek. Ez a pályázat fogja 
megmutatni, hogy milyen szerencséskezü direktor a közönség? Lehet tragédiával, 
bohózattal, prózai darabbal, operával, opere tel, szóval minden színpadi munkával 
pályázni. Operettben eg>ütt szerepelhet: Fedák, Kosáry, Petráss, Péchy, Lábass és 
minden ismertnevü primadonna, bonviván, komikus, tekintet nélkül arra, hogy 
otthon van vagy Amerikában, játszik-e vagy nem. Ugyanez áll minden m á s darabra, 
műfajra is. 

A díj a következő: Ha élő iró darabját választotta a nyertes, megkapja az 
összes szereplők autogrammos fényképét, ha az illető szerző meghalt, akkor a 
választóit darab szövegkönyvét kapja. 

A nyertes az lesz, aki legjobban megközeliti a z ideális e lőadás fogalmát. 
Következő számunkban már közölni fogjuk az első pályázatokat. Tessék direktorkodni ! 
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A Színházi Élet törvényszéke előtt Németh 
Juliska áll ezen a héten vádlott gyanánt. 
Fentnevezett művésznő azzal vádoltatik, 
hogy dizőz létére óriási sikert aratott egy 
modern dráma női főszerepében. A vád 
oly szembeszökően terhelő, hogy a bíró-
ság súlyosbítja a kérdéseket és a szá-

mukat is megnöveli. Íme : 

Vezeték- cs keresztneve 7 Németh Juliska. 
Családi állapota 7 „Elvált asszofty". 
Hol született ? Budapesten. 
Es hol szeretett volna 7 Budapesten. 
Mi a foglalkozása 7 Színésznő. 
Ki fedezte feli Németh József. 
Mi volt az első szerepe ? Nebántsvirág. 
Es mit szeretett volna először játszani ? 

A kaméliás hölgyet. 
Melyik a legkedvesebb szerepe ? Minden 

szerepem kedves. 
Hát chansonja 7 Szintén. 
Olvasni szeret 7 Nagyon. 
Kitől? Balzac. 
Szereti a verseket ? Nagyon. 
Es ha magához irják 7 Akkor is. 
Ki a kedvenc költője 7 Szép Ernő. 
Es zeneszerzője 7 Verdi. 
Kedvenc hangszere ? Zenekar. 
Titkos ambíciója 7 Nagymama szeretnék 

lenni. 
Van-e kabalája ? Persze, hogy van. 
Babonás 7 Nagyon is. 
Van hibája 7 Nagyon sok. 
S erénye 7 Kevesebb. 
Szokott-e dohányozni 7 Ritkán. 
Kedvenc cigarettája 7 Rózsalevelü Abdulla. 
Kedvenc illata ? Fleurs d'Amour. 
Melyik sajtot szereti 7 Én nem, de a nővé-

rem szereti a sajtot. 

Van-e valamilyen kedvenc szavajárása 7 
Jaj, Istenem! 

Mit szól a mostani divathoz 7 Tetszik. 
Milyen kor divatja tetszik a legjobban ? 

Az ókor divatja. 
Hol szeret sétálni ? Erdőben. 
Miről gondolkodik, mikor egyedül van 7 

Arról, hogy mikor nem leszek egyedül. 
Sportolni szokott ? Igen. 
Mik a tervei a nyárra ? Hát lehetnek 

terveim ? 
Mi volt az első szenzáció az éleiében 7 

A kisfiam születése. 
Es az utolsó ? Ugyanaz. 
Hogy áll a szerelemmel 7 „A szerelem 

elmegy." 
Szeret színházba járni 7 Nagyon. 
Hát moziba 7 De még mennyire. 
Kabaréba, orfeumba ? Kevésbé. 
Cirkuszba ? Borzasztóan. 
Hova jár cukrászdába 7 Lukácshoz. 
Kedvenc nyalánksága 7 Az ananász. 
Kedvenc állata ? A ló. 
Kedvenc szine ? Fekete. 
Kedvenc festője ? Böcklin. 
Szobrásza 7 Rodin. 

Kedvenc közmondása 7 Köszönöm, lesz 
még rosszabbul is. 

Kedvenc körkérdése 7 Nincs. 
Mit csinálna, ha megütné a főnyereményt ? 

Színházat. 
Tud-e még valamit mentségére felhozni ? 

Nő vagyok. 
Hitelesítse a jegyzőkönyvet: Tessék! 



24 SZÍNHÁZI ÉLET 

INTIM PlSTA, hogy mikor megyünk 
már Budára színházba ? 

— Hogyne tudnám. Két hét muba 
érkezik Sebestyén Géza társulata az 
elmaradhatatlan különvonaton. Csak-
hogy az idén már nem Temesvárról 
érkezik a különvonat, hanem Mis-
kolcról, ahol kétségkívül igen mele-
gen fogják őket búcsúztatni. Azok a 
pesti előkelőségek, akik a minap le-
rándultak Miskolcra az uj főispán 
installációjára és megnézték a szín-
ház aznapi két előadását, azt me-
sélték idefenn, hogy Sebestyénnek 
még soha nem volt ilyen jó a tár-
sulata. A miskolcial, vagy ha ugy 
tetszik inkább, budaiak, május 15-én 
érkeznek és 19-én már meg is tart-
ják a megnyitó előadást: első este 
a Pillangó kisasszonyt fogiák ját-
szani. 

— Szóval, nem kell féltenünk a 
pesti nyarat. 

— Annál kevésbé, mert a Dunán 
is lesz alkalmuk sok koncertet hal-
lani. Egy hangversenyrendező válla-
lat, amelynek stilszerüen Konzert a 
neve kibérelte a Mefter vagyis M. 
F. T. R. néhány luxushajóját és 
állandó hangversenyjáratokat fog 
tartani a Dunán. Azt hallom azon-
kívül, hogy a Margitszigeten is lesz 
kabaré, az Aréna-uton is, üzemben 
lesznek a többi rendes nyári szóra-
kozóhelyek is, szóval, aki itthon ma-
rad Pesten, annak valóságos fősze-
zonban lesz része. 

— Egyelőre azonban a kora ta-
vaszban vagyunk. 

— Ugy van és a téli színházak 
még javában dolgoznak. Sőt mind-
egyiknek van még valami az idénre 
3 tarsolyában. 

— Például? 
— Például elmondhatom, amit új-

ságban még nem olvastak, hogy a 
Király Színház még az idén bemu-
tatja a Gernyóhidi lakodalom cimü 
operettet, Faragó Jenő, Szomaházy 
István és Komjáthy darabját, amelybe 
a Blaha Lujza Színházból hoznak 
át két primadonnát : Honfliy Hannát 
meg Vaály Ilonát, De azért Szirmai 
Imre sem ijed meg, igen kitűnően ki 
tudja osztani a „Vigyen el az ör-
dög" cimü jókedvű német operettet, 
amely a nagyszerű Totot fogja kö-
vetni a műsoron, a primadonna-
szerepben Magyar Erzsivel. 

— Es a Városi Színház ? 
— Ott van egy pompás operett, 

„A törülköző" a cime, de nem a 
színpadon játsszák, hanem az igaz-
gatói irodában. Az iroda mosdója 
mellett ugyanis annak rendje és 
módja szerint lóg egy törülköző. 
Ezt a törülközőt a Városi Színház 
igazgatóságának a tagjai, akik tiszta-
kezü emberek, kézmosás után szok-
ták — használni. Mivel a törülköző 
is alá van vetve azonban annak a 
kényszernek, hogy olykor ki kell 
mosni, vagy még inkább ki kell cse-
rélni, míg kimossák, az igazgatóság 
érintkezésbe lépett a gazdasági fő-
nökséggel. Tudni kell, hogy a szín-
ház épülete a főváros tulajdona, az 
intézmény azonban, amely játszik 
benne, állami. Ami az épület felsze-
reléséhez tartozik, azt a főváros tar-
tozik gondozni, ami a művészeti 
részhez tartozik, azt az állam. Hát 
most elkezdődött a bonyodalom. El 
kellett dönteni, hogy az igazgatói 
iroda mosdójának a törülközője az 
épület felszereléséhez tartozik-e, vagy 
a művészeti vezetőség hatcskörébe. 
Az igazgatóság átirt a gazdasági 
vezet 5séghez. A gazdasági vezetőség 
átirt a főváros illetékes ügyosztályá-
hoz. A főváros illetékes ügyosztálya 
átirt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz. Nem folytatom a 
hosszú utat. A helyzet ma az, hogy 
a törülköző ügyének hivatalos aklá• 
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ját már nem lehetne körülkötni a 
törülközővel. Egyrészt olyan nagy 
az akta, másrészt, hogy is mond-
jam ... olyan sötét a törülköző. 

— Majd szóljon, ha tisztázták a 
törülköző ügyét. Sőt magát a törül-
közőt. Mi újság az amerikaiakkal? 

— Zsazsa junius elején érkezik 
haza. Ugyancsak nemsokára haza-
jön Rátkai Marci is, még pedig, mint 
egy amerikai magyar ismerősöm 
levele pletykázza, nem egyedül. A 
levél még többet is pletykáz, de azt 
nen mondhatom el. 

— Hát akkor hazulról valamit. 
— Gyászhír: ilosvai Rózsi gyö-

nyörű farkaskutyája, a hatalmas 
Tyras, akinek arc-
képe csak nemré-
gen jelent meg a 
Színházi Életben, 
rövid szenvedés 
után kimúlt az élők 
sorából. Ilosvai Ró-
zsi ugy gyászolja, 
mint egy család-
tagot, mert roppant 
kedves és okos 
állat volt. 

— Személyi hir7 
— Solti Hermin 

egy kis szabad-
ságra utazott Ber-
linbe az anyósá-
val. 

— Hymen-hir? 
— Van egy há-

zasság, de huszon-
négy óráig tartott 
csak. Aztán a 
felek barátságosan 
elbucs uztak. De a 
neveket nem mon-
dom el, mert az 
illető, aki jóbará-
tom, még megha-
ragszik. 

— Még személyi 
hir? 

— Medgyaszay 
Vilma a napok-

ban érkezik Budapestre. Virággal 
fogom várni az állomáson . . . Meg-
érdemel minden hódolatot: a ma-
gyarságnak olyan sikere volt vele 
odakinn, hogy ilyen hangon eddig 
csak Yvette Guilbertről irt a svájci, 
német és szomszédos sajtó. 

— És még ? 
— Góth Sándor és Góthné Kertész 

Ella a jövő hónap végén hosszabb 
erdélyi vendégszereplési körútra in-
dulnak. És most indulok én is. 

— Hova? Mi dolga van 7 
— Ezen a héten három főpróba 

van és három bemutató. Még kér-
dezhetik, hogy mi dolgom van 7 
Kezüket csókolom. 

PÁSZTOR FERIKE 
Városi Szinház : „Boccaccio" Angelo fotográfia 
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Három Ä gavallér 
A bécsi Karltheater szenzációja volt tavaly 

télen Berté Henrik operettje, a Die drei Ka-
valliere, amely az óriási sikert aratott Drei-
mäderlhaus pendantjának készült. Berté, a 
Schubert-muzsikák pompás átdolgozója, ebben 
eredeti zenével lépett a közönség elé és egy 
csapásra meg is hódította. A Várszínház sze-
rezte meg az operett magyar előadási jogát 
és a mult kedden be is mutatta. Ugyanaz a 
bájos romantika vonul végig a darabon, ami 
a Három a kislányt olyan kedvessé tette. A 
fordítás és a rendezés számtalan uj és ere-
deti ötlettel élénkítette az eredeti darabot s 
igy a siker Pesten sem maradhatott el. 

Vidám parforce-vadászatról érkezik vissza 
a társaság Plomveld, a gazdag földbirtokos 
villájába, aki vén kecske létére is évek óla 
szerelmes a társaság körülrajongott legszebb 
nőtagjába, Hertába s már számtalanszor meg-
kérte a kezét. Herta azonban hallani sem 
nl'ar az öreg ur ajánlatairól, mert egyre az 
álma jár az eszében, mely egy „álomprincet" 
ígért neki. 

Állt ott egy vár, csupa fény, napsugár. 
Bent egy princ, ifjú hős, délibáb-látomány. 
Azt beszélte a szeme, hogy ő a párom 
S azóta — egyre őt várom. 
Meséli álmát Herta és Plomveld dühében 

bosszút forral. Mialatt a társaság villásregge-
lizni megy, három csavargó mászik át a falon 
rongyos ruhában, ásító cipőkkel. Azonban 
hamarosan kiderül, hogy mind a hárman úri-
emberek, repülőtisztek, kik szerencsétlen végű 
próbarepülés után az internáltak táborába 
kerültek és most onnan szöktek meg. A tri-
folium három tagja Rudolf, Wittendorf her-
cegség uralkodója, máskülönben őrgróf, Vik-
tor, magyar báró és Kupfernagel Georg, bécsi 
bőrgyáros. Plomveld, amikor észreveszi őket, 
szolgája, Bock ötletére különös ajánlatot tesz 
nekik. Játsszák itt a társaságban a három 
álomprinc szerepét, hiszen amúgy is kevés a 
férfi. A tisztek nem árulhatják el kilétüket, 
ez egyértelmű volna elfogatásukkal, bele-
egyeznek hát Plomveld ajánlatába, aki azt 
hiszi, hogy ezzel majd alaposan kiábrándítja 
Hertát és a íöbbi nőt is az álomprincekből. 
Elegáns ruhát adat rájuk és a „három ga-
vallér" vidáman énekli az ősigazságot : 

Tiszta kéz, nem sokra mész, 
Okosan keverd a blattot, 
A célhoz biztosan elérsz, 
Ravasz, ha volt a startod. 
Mindenütt segit egy trükk, 
Ha jól felhasználhatod : 
Egy ügyes trükköcskén kívül 
Nincs jobb, jobb, jobb. 

A második felvonásban már rendeződnek 
a párok. Rudolf és Herta, Viktor és Plom-

veld unokahuga, Tilly, Georg és Tilly nevelő-
nője, Sarolta egymásra találtak és vidáman 
flörtölnek. Bock eközben különös hirt talált 
az újságban : három internált megszökött a 
fogolytáborból. Persze, hogy nem lehet más, 
mint az itt szereplő három gavallér. Mikor 
Herta és Rudolf már komolyabb flörtbe kez-
denek. Plomveld leleplezi a három „csavar-
gót." A botrány teljes. Azonban Hérta mér 
szereli Rudolfot, nemkülönben a másik két 
pár is egymást. De Hertéban most már 
az önérzet dolgozik. Elkeseredetten énekli 
Rudolfnak : 

Uram, most már átlótok önön, 
A lecke fogott, igazán köszönöm. 
Hittem, hogy szeret, kisült, hogy szerep 
Es tapsra vár, ha kész az egész. 
Ön mindig ragyogó sikert arat, 
Ha szerelem a színdarab, 
Miiyen jól játszta szerepét. Istenem, 
Nagyszerű művészetét elismerem. 
De pénz volt az érte vett 
Köszönet 
S az én szivemből egy csepp vér lesz a bér. 
Egy mesekék, csodaszép virág, 
Szivemen élt. neve volt a végy ! 
Vágyvirág-temetés, ennyi az egész . . . 

—: Plomveld, többé semmi kifogásom nincs. 
— Es Plomveldnek nyújtva a kezét, a társa-
ságnak : — A vőlegény, az álomprinc. 

A harmadik felvonásban egy tengeri hajón 
jön össze a társaság. S mire Max, Rudolf ba-
rátja és Süllő Franci, a kis hajósinas mes-
terkedésére Plomveld lemond és megadja 
beleegyezését Rudolf, Herta, Viktor, Tilly, 
Georg és Sarolta házasságához, megérkezik 
a három tiszt felmentő levele is. 

A szinház áldozatkész beállításban hozta 
ki a darabot. Solymossy Ernő ügyes fordítá-
sát és ötletes átdolgozását Nagy Pál megértő 
intencióval rendezte. Bánffy Annie, akit ta-
valyi hangversenysikerei után most uj olda-
lárólismertünk meg, szép énekével, Ma'cziiika 
Vica pompás táncával, Orbán Viola ragyogó 
humorával tünt ki, mig a három gavallért 
kitűnően alakították Nagy Pál, ifj. Lalabár 
Kálmán és Wessely Pál. Nagyon jó volt 
Baghy Gyula Plomveld és Baranyai László 
Bock szerepében. A premiéren forró siker 
volt, úgyhogy a Három a gavallér kitűnő 
szezon záró darabnak Ígérkezik. 

Társuljatok ! 
Ügyes házasságközvetitőnek 
Társítanék én két egyént. 
Mert Szenes Gazdag leányt szerez, 
Szép Ernő pedig Vőlegényt, 



Várszínház 
BÁNFFY ANNI 

„Három a gavallér" Halász Vilma felv. 
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A százesztendős 
Mur g er 
A „Bohémélet" költője 

Parisban, az elmúlt napokban nagy ünnep-
ségekkel koszorúzták meg Murger Henrynek, 
a „Bohémélet" költőjének szobrát és ülték 
meg születésének századik évfordulóját. 

A kedves, szeretetreméltó, nyomorúsággal 
és örömökkel teljes bohémvilág már Páris-
ban is elmúlt és a latin negyed ma még 
ismeretlen iró- és müvésztehetségei, de a 
Mimik és Musettek sem hasonlítanak Mur-
ger jól ismert alakjaihoz. 

Mi is sirba tettük utolsó bohémeinket és a 
mai drágaságban fuldokló utókor csupán em-
lékeiben őrzi azt a müvésznemzedéket, ame-
lyik pár hatossal is jól és gondtalanul élt és 
vidáman alkotott. 

Murger (valódi nevén Mürger) 1822-ben 
született Párisban. Szilaj és züllött életet élt 
a párisi diákok, művészek és grizettek között, 
akiket később olyan találóan és szeretettel 
jellemzett. Az ő megállapítása szerint ez az 
irodalmi és művészi cigányság olyan fiatalok-
ból rekrutálódik, akikről azt mondják, hogy 
reményekre jogosítanak. Ezek, úgyszólván a 
társadalom határszélén, elhagyatott lustaság-
ban élnek. 

Párisban a 40-es évek tájén, a második 
császárság alatt, egész sereg szerencselovag 
tünt fel a semmiségből és mint irók, újság-
írók, képzőművészek és szónokok váltak is-
mertté. Murger ezt a világot fedezte fel a 
párisiaknak és típusai a költő, festő, zene-
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A „Búzavirág" bccsi szinlapja 

szerző, filozófus, a szentimentális tüdővészes 
Mimi és az egészséges, csapodár Musette ma 
is élnek. 

A gondtalan, csupán a mának étő cigá-
nyok már nem tudnának pár frankból, még 
kevésbé magyar koronából, világraszóló 
déridókat rögtönözni, de igen hosszuéletüek 
lettek a Murger „Scènes de la vie de Bo-
hémé" cimü könyvén kívül a színpadi átdol-
gozások révén. 

Ezek között legszerencsésebb Puccini ope-
rája. A szöveg ügyesen ragadja ki a részle-
teket és a hírneves olasz zeneszerző, még 
mint ismeretlen fiatal muzsikus, lázas buz-
galommal dolgozott a megzenésítésén a mila-
nói Biffi-kávéház sarokastalánál, miközben, 
mint többször elmesélte, töméntelen fekete-
kávét ivott. 

Leoncavallo, a „Bajazzok"-nak akkor már 
hírneves szerzője, szintén irt egy sikerült és 
hatásos operát Murger nyomán. Budapesten 
is előadták és eredeti második felvonására, 
egy párisi bérház udvarára, most is szívesen 
emlékeznek azok, akik látták. 

Puccini diadalmas müve teljesen ^szorí-
totta Leoncavallonak ez egyik legsikerültebb 
operáját és az egykor jóbarátok egymástól 
egészen elhidegültek. Puccini müve nálunk 
is rendkívül kedvelt, de azért nem lenne ér-
dektelen ismét felújítani a Leoncavallo „Bo-
héméletéét . 

Murger Henry irodalmi sikerei után sem 
szakított a rendetlen bohémélettel, nem ugy 
mint hősei, akik amikor „beérkeztek", bizo-
nyos fanyar melankóliával gondoltak vissza 
az elmúlt változatos napokra, de még inkább 
a tünő ifjúságra. 

Murger Henry 1861-ben, január 28-án halt 
meg a párisi közkórházban. Mindenkitől el-
hagyatva, koldusszegényen vándorolt ez az 
ősbohém kórházból-kórházba, míg végül ha-
lála után Páris bohémjei szobrot emeltek 
neki. Híres könyvén kívül, mivel halhatat-
lanságot szerzett magának. néhány kedves kis 
színdarabja, közöttük a francia színpadokon 
sokszor adott „Le bonhomme Jadis" és a 
Nuits d'hiver (Téli éjszakák), halála után meg-
jelent verskötete, érdemelnek említést. 

Felejthetetlen magyar bohémeinkre : Lauka 
Gusztira, Komócsyra, Donáth Gyulára, Remé-
nyire, Ujházy Edére, Konti Józsefre, Nyárai 
Tónira és Gyárfásra gondolunk és az emlé-
kezés virágait helyezzük Murger szobrának 
talapzatára. 

( - r f i ) 

Unió körforgalmi r.-t. 
Meg fog az lepni minden embert , 
Amiről mostan szól dalom, 
Hogy a z Unió, mint s z ínházak trösztje, 
Úgyis jó, mint körforgalom. 
Lehetet len ugyanis , 
Hogy a csodálattól meg n e d e r m e d j : 
A Magyarban jön Az első szerelem, 
A Belváros iban pedig elmegy. 
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A Holdév május hava, mint minden május, 
a tavasz végét jelenti s a Holdévben azt a 
jellegzetességet jegyzi föl a krónikás, hogy 
száraz, kevés esőt, sok szelet hoz, ugy, hogy 
szárazságot emlegetnek a kisgazdák. Ennek 
okszerű következménye a 
kenyér megdrágulása. 

A Holdév május havának 
első felében született fiúgyer-
mekek a férfiszépség egyedeit 
adják. A legtöbb szép férfi 
ebben az időszakban születik. 
Ezeknek a sorsuk nem rózsás, 
korán megöregednek s kevés 
éri el az esze, tehetsége révén 
egyébként elérhető életcélt. 
Gyors, de muló siker jelzi 
utjukat, mindig nő vezeti őket 
előre, de nő gáncsolja is 
őket el. 

A hó második felében szü-
löttek erős testalkatúak, egészségesek és 
cinikusok. Nem hajlamosak az érzékenységre, 
nem hatódnak meg a síráson, legkevésbé a 
nők sírásán. Sok agglegény, de nő nélkül egy 
sem él. Aki ezek közül megnősül, megbánja s 
el is válik. A legrosszabb férjek a nő nézőpont-
jából. Önzők s az élet semmi vonatkozásában 
sem gavallérok. 

* 

A hó első felében született leányok okos, 
nyilteszü s vidám természetűek. Ezek azok a 

leányok, aki-
ket nem tud 
megszédíteni 
semmiféle nő-
hódító, ellen-
ben ő utánuk 
bolondulnak 
a férfiak. A 
jó és a leg-
jobb házas-
ságot kötő 
nők ebben az 
időszakban 

születnek. Jó 
táncosok sok 
hires táncosnő 

holdév május második felében született. (1873. 
1880. 1887. stb.) 

* 

A hó második felében született nők szürke 
egyéniségüek s mintha csak arra alkotta 
volna a természet őket, hogy férjhez menje-

nek és anyák legyenek. Bő gyermekáldásra 
büszke nők születnek ebben az időszakban. 
Küzdelem áll életük útjában, kevésnek jut ki a 
széles, zajos boldogság, de mert kisigényüek, 
nem zúgolódnak a sors ellen. Dolgosak, sze- ' 

ények s mégis igen igazságta-
lan a sors velük szemben. 
Mind férjhez mennek, de mind 
jobb házasságot érdemelne. 

A Holdév május havában 
kötött házasságokra az a 
megállapítás érvényes, hogy 
ha hat hét alatt nem bomlik 
föl, örökké tart. Általában az 
a jellegzetességük a jmájusi 
házasságoknak, hogy gyorsak, 
kevés volt az előzményük. 

A Holdév május havában 
k ö t ö t t ismeretségek kedvesen kezdődnek, de 
nem tartósak, sok izgalommal és kevés gyö-
nyörrel kecsegtetnek. Utazni , az egész hónap-
ban veszély nélkül lehet. Üzletkötésre a hó 
második fele jobb. 

A Holdév májusában jó jele van annak 
az álomnak, amely árvízről, virágos kertről, 
burgonyáról, meghalt szülőkről, harangról és 
idegen városról szól, rosszat jelent ha pénzről, 
mezítelen nőről, nagyszakállú emberről, nyúl-
ról vagy fekete macskáról álmodunk. Árviz 

egy ellenség 
elmúlását, 

harang sok 
pénzt jelent. 
Nyul meg-
szégyenülés!. 
mezítelen nő 
nagy szerelmi 
csalódást je-
lent. A legér-
dekesebb je-
lentése ebben 
a hónapban 
a burgonyá-
nak van. Aki 
burgonyáról 

álmodik, annak hírt hoz a posta egy régen 
elfelejtett rokonról, aki után örököl. 

* 

„Jorio könyvének" 1. és II. kötete a Merkur-
évekről (1921. 1914. 1907. 1900. 1893. 1886. 
1879. 1872. stb.) a kiadóhivatalunkban kapható. 
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Küry Klárái és 
Letter Jakab* 

A legbübájosabb „leiterjakab" követ-
kezik itt, olyan kedves és mulatságos, 
hogy muszáj közölni. A történei két 
réízből áll: egy újsághírből és egy in-
tervjuból. Következik az első rész, az 
Amerikai Magyar Népszava legutóbbi 
számában megjelent alanti c ikk: 

Hári Jánosné Küry Klára 
Hát kérem, ebben a furcsa Amerikában 

tényleg ugy jár-kel az ember, mint az óriások 
országában. Széditő gyorsasággal rohannak 
a földön, a föld.felett és a föld alatt a vasutak, 
a Hudson is sokszorla szélesebb a Du-
nánál, a Lánchid csak dédunokája lehetne 
a brooklyni hidnak, a 40—50 emeletes házak 
tetején a zászlórúd tényleg a felhőket kar-
colja és a Pennsylvania vagy a Commodore 
Hotelbe Budapest összes jobb szállodáit be 
lehetne rakni. Hát lehet-e csodálkozni, hogy 
ezek a gigantikus amerikai méretek kissé 
megzavarják egynémely magyarországi ven-
dégünknek látóképességét ? Lehet-e csodál-
kozni, hogy ezek a fránya felhőkarcolók a 
velők megtörtént apró események méreteit is 
a hihetetlenségig megnövelik és mivel haza-
érkezésük után is még az amerikai dimen-
ziók, hatása alatt állanak, olyanokat mesélnek 
amerikai élményeikről, hogy Hári János és 
németországi kollégája, báró Münchhausen 
szégyenkezve forognak mohlepte kriptáikban. 
Csak ennek a megzavart látó- és Ítélőképes-
ségnek tulajdonithatjuk, hogy az üde, 
bájos Küry Klárika, a budapesti lapok hir ' 
adása szerint szórói-szóra a következőket 

mondotta amerikai körútjáról : # 

Küry Klára hazaérkezett Amerikából. Há-
romhónapi diadalmas amerikai körútjáról 
Küry Klára hazaérkezett Budapestre. A hosszú 
turné alatt nem kevesebb, mint hatvan kon-
certen vett részt New-Yorkon kívül, Észak-
Amerika összes számottevő városaiban, min-
denütt emlékezetes sikert aratva. A magyar 
diva tiszteletére Széchenyi László grófék kon-
certet rendeztek newyorki palotájukban, 
amelyre Vanderbilt Gladys meghívta New-
York arisztokráciáját. A koncerten természe-

* Tecceiifk tudni, mi az a „Leiter | akab"? Hosszú 
évekkel ezelőtt egyik resti lap, egy német újság híréből 
ezt a két szót Jakobs Leiter (Jákob létrája) igy fordí-
totta: Leiter Jakab. Azóta szállóige lett a leiterjakab. 
Amerikában már álnévnek használja valaki. — A szerk. 

tesen Küry Klára is szerepelt és New-York 
legelső társaságát is épp ugy magával ra-
gadta, mint sorozatos koncertjeinek közönsé-
gét. Miként oda, vissza is az Argentinián 
tette meg az utat. A kikötőben százezer főnyi 
közönség búcsúzott a hajótól, ennek igen je-
lentékeny része Küry Klárától, akit Wilhelm 
John, Georges Rockefeller és más amerikai 
nevezetességeken kivül a New-York Times, 
a New-York Herald, a World, az Amerikai 
Magyar Népszava, az Előre, a >zinházi Új-
ság és más lapok képviselői búcsúztattak. 
Küry Klára tényleg a viszontlátásra buesuzott 
el az amerikaiaktól, amennyiben az idei 
őszre nem kevesebb, mint hat szerződés kö-
telezi őt az Amerikába való visszatérésre. 

* 

Roppant hálásak vagyunk a kis Küry Klá-
rának, hogy mindezeket elmondotta, mert szé-
gyenkezve valljuk be, hogy nekünk ezekről 
a Széchenyi-Vanderbilt bankettekről, a száz-
ezer könnyezve búcsúzó emberről, meg a hat 
szerződésről halvány sejtelmünk sem volt, 
ami csak azt bizonyítja, hogy csapniva-
lóan rossz a hírszolgálatunk. Mi csak 
azt tudjuk, hogy Roosewelt felkelt sírjá-
ból és egy lovasbandériumot úsztatott a 
három mértföldes határig az Aquitania után, 
hogy a Fehér Ház a Küry Klára sikeíe fölötti 
örömtől ugy kipirult, hogy azóta is Rózsa-
színű Ház a neve, hogy a newyorki Brood-
wayt a városi tanács egyhangú határozata 
folytán „Küry Klára Avenue"-nek keresztelték 
el, hogy az összes városok, ahol föllépett, 
szobrot emelnek a tiszteletére és hogy a Penn-
sylvania Hotelben a számláját, melyet mana-
gerje, Mr. Reinitz, elfelejtett kifizetni, — né-
hány derék newyorki magyar fizette ki. De 
Rockefellerről és a hat szerződésről bizony-
isten nem tud semmit és ezt hites közjegyző 
előtt eskü alatt bármikor kész megerősíteni e 
sorok írója : 

Leiter Jakab 

Elolvasva a cikket, azonnal rohantunk 
Küry K'árához, hogy a „Színházi Élet" 
hasábjain reflektáljon az Amerikai Ma-
gyar Népszava cikkére. A művésznő 
Váczi-u'ca 85. számú házban levő laká-
sán fogadott bennünket. Elolvasta a cik-
ket, aztán a következőket mondotta: 

— Hallatlan dologi Bizonyítani tudom, 
hogy minden ugy (örtént, ahogy idehaza 
elbeszéltem. Kérem, ne is foglalkozzanak 
az üggyel. Ma.d én személyesen fogom 
elintézni Leiter Jakab úrral! 

Hát nem kedves ? . . . 
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Z e n e i fiirek Mökedüeiöic 
A »Konzerl« rendezései : 

Április 30. Müvészest. Jakabffy Rózsa, 
Sándor Böske, Soltész Anny, balogi Baloghy 
Károlyné és Vérady Olga közreműködésével. 

Május 3. Kotányi nővérek háromzongorás 
hangversenye a Vigadóban. 

Jegyek a Konzert jegyirodájában (Váczi-
utca 10.), Bárd-cégnél (Kossuth Lajos-u. 4. 
és Andrássy-ut 1.) és a „Színházi Elet"-nél 
(Erzsébet-körut 29.) kaphatók. 

HANGVERSENY AZ ANTHES-ALAPIT-
VÁNY JAVÁRA. Anthes György. a nemrég 
elhunyt kiváló operaénekes, a magyar királyi 
kir. Opera ház főrendezője 
és az Orsz. m. kir. Zenemű-
vészeti Főiskola tanára em-
lékére tanítványai, barátai 
és tisztelői április 29-én 
este fél 9 órakor a Zene-
művészeti Főiskola nagy-
termében hangversenyt ren-
deznek, melynek összes 
jövedelme a Zeneművé-
szeti Főiskolán létesítendő 
Anthes-alapitvány célját 
szolgálja. Közreműködnek : 
Burian kamaraénekes, Me-
dek, Haselbeck, Farkas, 
Szende, Weither. Vágó, 
Hubert. Haynal. Jegyek 
Bárdnál és a Zeneművé-
szeti Főiskola portásánál 
válthatók 50—300 koronás 
árban. 

A SASHALMI önálló iparosok és kereske-
dők köre a sashalmi kulturház alapja javára 
színielőadást rendeztek. A „Náni"-t hozták 
szinre meglehetősen jó előadásban. Különösen 
Takács Dodó, Pétersz Emmus, Bázel Géza, 
Ovardits Ferencné, Piriczky, Forgách, Kapás 
Bözsi, Schuster és Szigethy kaptak sok tapsot. 

A BUDAI KATHOLIKUS LEGÉNYEGYE-
SÜLET az elmúlt hét vasárnapján szinre-
hozta Rátkay László népszínművét, a „Felhő 
Klári"-t. Prokits Katica, Straub H., Wukovifs 
Gizi, Cser Mariska, Schmiderer, Henézi, Zeid-
ler Mici, Fehérváry, Mitzenberger Mili és 
Szeder Guszti játszották a főbb szerepeket. 
A rendezés Hammerl István érdeme, a zon-
gorakiséretet Szörényi Józsefné látle el. 

PECHY BLANKA május 
4 én este fél 9 órakor a 
Zeneakadémia hangver-
senytermében Ady Endre 
ismeretlen verseit fogja 
szavalni. Ady Lajos fivé-
rének életrajzát olvassa fel. 
Ernőd Tamás is mond 
verseket. 

KRÚDY ILONKA 23-án 
este a vasúti és hajózási 
klub hangversenytermében 
Arany, Petőfi, Vörösmarty, 
Szép, Ignotus, Ady és An-
dersen-verseket szavalt 
igen nagy sikerrel. Illés Böske, a tehetséges táncmüvésznő, Rómában vendégszerepel 
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Egy elkésett gratuláció. 
B ró Rezsöné levele a „Színházi Elet"-hez ! 

Kedves és megható levelet hozott a 
posta a napokban a Színházi Élet szer-
kesztőségébe. Ä levelet Biró Rezsőné, a 
»Grácia« tüzőggár igazgatónője, a halcsont-
nélküli fiüző világhírű magyar feltalálója 
irta, ez uton üdvözölve .lapunkat tizéves1 

jubileuma alkalmával. Ä grattuláció annál 
(inkább értékesebb nekiünk, mivel Bird Re-
zsőnébez a Színházi Életet nemcsak a tisz-
telet, de a legrégibb és legigazibb barátság 
tűzi. A mi jubileumunk egybeesik az ő 
jubileumával. Éppen most lesz tiz éve, 
hogy ennek a zseniális uriasszonijnak a 
találmánya elindult az Andrássy-uti lakás-
ból és Londonig, sőt New-Yorkig érő kar-
riert csinált, a magyar női iparművészet 
dicsőségét hirdetve. Jól esik most erről 
megemlékeznünk, mikor Biró Rezsőné meleg 
és szellemes sorait olvassuk, melyek a kö-
vetkezőképen hangzanak: 

Kedves Színházi Élet ! 
Engedje meg, hogy a tízéves év-

forduló alkalmával a maga régi jó-
barátja is beálljon az ünneplők so-
rába. Mit kívánjak ez alkalommal? 
Szerencsét, boldogságot? Mindkettővel 
bőven el van látva. Szerencsés, mert 
mindenki szereti, boldog, mert mások-
nak is csak mindig örömet szerez. 
Ezért jókívánságom csak ennyi: Az 
a kapocs, mely tiz éven át magát a 
publikummal osszzfiizte, maradjon min-
dig egyformán erős, oly;an tartós, 
mint az én »Grácia« fűzöm. 

Szeretettel köszönti: 

/ f * ! ^ a1 eSu^nsù. 

Mint értesülünk, Biró Rezsöné, aki jó-
tékonyságáról széles körben ismert és ön-
zetlenségének is annyiszor tanújelét adta, 
'10 éves jubileumát egy valóban hozzá-
illő nemes gesztussal fogja emlékezetessé 
tenni. Bárkinek, aki a Színházi Életre való 
hivatkozással megjelenik nála, 1500 ko-
ronáért egy legújabb fazonú párisi fűzőt 
csinál, ami az ő művészi kivitelében más-
különben ennek az árnak a duplájába 
kerülne. Azt hisszük, ilyen áldozatkész jubi-
lánsra még nem volt példa. Biró Rezsöné 
most is hü maradt önmagához. 

Budapesttől—Abbáziáiig 
— A N. 0. Sz. tavaszi-nyári divatrevüje a 

Renaissance-ban — 
Ä tavaszi szezon egyik legérdekesebb 

eseményéhez érkezik el április 30-án. Ekkor 
lesz a Renaissance Színházban a N. O. Sz. 
.(Nőiruhakészitök Országos Egyesülete ) 
tavaszi divatrevüje, amely nemcsak divat-
szempontból kelt érdeklődést, de színházi 
szempontból is. A tavaszi divatrevü ugyanis 
a téli divatrevü alapgondolatával egy ön-
magában is kedves, mulatságos és lát-
ványos akció, mondhatnánk revü kereté-
lben mutatja be a legelőkelőbb és legna-
gyobb pesti szalonok szenzációit keltő krea-
(ciót. A revjii cime : 

Budapesttől —Abbáziáig. 
Divatrészét a N. O. Sz. megbízásából 

Berkovits Andor, 
színpadi részét: 

dr. Bánóczi Dezső. 
a Renaissance Szinház tagja rendezi. A 
Budapesttől—Abbúziáig 4 képből áh és 
főszerepét 

Németh Julisk r 
'alakítja. Az első kép egy vidéki kúria 
terraszán, a második Budapesten, a hiarr-
madik Abbáziában, a negyedik pedig egy 
Garden partiyn történik. A negyedik képbe 
néger jazz-banden kivül nagyszabású kon-
cert lesz beleillesztve, melyen egész sereg 
'hires pesti művész és művésznő fellép. Ezen-
kívül 

Nagy Endre 
szerepel a résztvevők között mint konfe-
ranszé. A szalonok közül ezek a cégek 
vesznek részt a divatrevün: Ruha: Ber-
kovits, Blasek, Dénes, ; Holzer, Föirstner, 
Katz, Kocsis, Rotschild, Szidii, Vékei. Gyer-
mekruha: Darvas. Kal,ap: Acs és Bodnár, 
Fürst Irén, Neumann ]., Molnár Gizella, 
Mergl Janka. Cipő: Martos, Papp, Lalfa-
yette. Ernyő: Schossberger stb. stb. 

Bemutatásra kerülnek: Reggeli, sport-), 
utazó-ruhák, kosztjüfriíök, selyem'-i, szöveti-, 
strand és estélyi ruhák, végül köpenyek és 
türdőkosztiümök. 

A divatrevüt május 7-én megismétlik. 
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Divölkorzó az ttgeíö verseny en 
A békebeli Kirélydijak napján nem volt 

olyan publikuma a lóversenynek, mint amilyen 
diszes és előkelő közönség 
töltötte meg húsvét hétfőjén 
az Erzsébet kirélyné-uti ügető-
pélya napsütéstől szikrázó 
tribünjeit. A pesti arisztokrata-
és mondainvilág szine-java 
évek óta nem pompázott 
ennyire megjelenésével, mint 
ezen a ragyogó tavaszi napon, 
amelyen a programm ötödik 
számául a Divatdij volt le-
futásra kitűzve. A Divatdijat 
a budapesti legelőkelőbb ruha 
szalonok adták össze a bécsi 
Modepreishez hasonlóan. De 
nem is ez volt az a türelmet-
lenül várt látványosság, amely 
a lósport kedvelőin kivül ilyen 
óriási publikumot csalt ki az 
ügetőpályára. A nagy érdek-
lődés a divatkorzónak szólt. 
Ezen a divatkorzón a legmo-
dernebb és legképzettebb bu-
dapesti divatszalonok mutat-
ták be uj tavaszi kreációikat 
a közönségnek, mindenképen 

Breitfeld szőrmemodellje a divat-
korzón. (Szőrme : Breitfeld, Váci-
utca 6., ernyő : Schosberger, IV., 

Gizella-tér 2.) 

szép és a pazar teljesítményhez teljesen méltó 
sikerrel. Mielőtt a nagy dij startjára került volna 

sor ugyanis, adott jelre a 
lovak próbaügetése helyett 
negyven szép fiatal leány 
jelent meg ragyogó színekben, 
fejedelmien gazdag és pom-
pásan fényes toilettekben a 
meglepett tribünök előtt. A 
legjobb nevü pesti szalonok 
mannequinjei voltak ők ; ke-
zükben egy kis ismertető vi-
rágcsokorral, amelyről, meg 
lehetett tudni, hogy melyik 
divatszalon kreációit hordják. 

Felejthetetlenül hatásos volt 
a divatkorzó. Itt adjuk azon 
résztvevőit, amelyek a leg-
több részt kérhetik ki maguk-
nak a sikerből. 

Ambrus-szalon. (IV., Váci-
utca 11b.) Fehér szegfüs fel-
vonulása egyik legnagyobb 
szenzációja volt a divatkorzó-
nak. Minden toilettje ugy el-
gondolás, mint kidolgozás 
szempontjából művészi. Vele 
együtt osztoznak a nagy siker-

Az Ambrus-szalon kreációi a divatkorzón (Toilettek : Ambrus, Váci utca 11b. 
Szőrme : Breitfeld, Váci-utca 6. Ernyő : Schosberger, Gizellatér 2.) Concordia filmgyár felvétele 
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ben Breitfeld (Váci-u. 6.) nagyszerű szőrméi 
és Schosberger (Gizella-tér 2.) külföldön is 
elismert, saját kreá-
cióju ernyői, melyek 
mindvégig domináltak 

Berkovits-szalon (IV. 
Kristóf-tér 2. sz.) piros 
szegfüs toilettjei. 

Blaschek Konrád ud 
vari szabó (IV., Váci 
utca 25.) piros tulipá-
nos mannequinje álta! 
bemutatott drapp co\-
ercoat, costume, mely 
angolos egyszerűségé-
vel és nobilis elegan-
ciájával elementáris 
erővel hatott. A cos-
tume-öt méltóan egé-
szítette ki Mergl Janka 
(Budapest, Piarista-utca 
12, félemelet) bronz 
lisree szinü, ugyanolyan 
crepp georgettel diszitett. 
bronzfátyolos kalapja, 
valamint a közkedvelt 
lüantts stílusos ernyője 

Hölzer divatház 
grand toilettjei. 

Angol kalap a divatkorzón 
Mergl Janka (Piarista-u. 12.) kreációja 

ibolya ismertetőjelü párisi 

Rotschild A.-szalon 
(V., Bálvány-u. 4. sz. 

lila orgonás festőiesen) 
szép ruhái, melyek szin-
tén nagy tetszést vál-
tottak ki. A ruhákkal 
congeniális kalapok 
Neumann J. (IV., Váci-

I utca 23.) művészi Ízlé-
sét dicsérték, a szőr-
mék pedig a Lehrer-
cég (Váci-utca 20.) álta-
lános jóhirnevét. 

A próbakisasszonyok 
közül tehát ezeknek 
a szalonoknak a favo-
ritjai jöttek be a „Di-
vatdij"-on. A mezőnyön 
viszont gróf Sennyey 
Géza „ Wapiti"-je nyerte 
az első dijat. Wapiti 
is méltó volt a divat-
korzóhoz, majdnem 
olyan sikere volt. mint 
a szalonoknak 

A Rotschild-szalon kreációi a divatkorzón 
Toilettek : Rotschild (Bálvány-utca 4.). Kalap : Neumann J, (Váci-utca 23). Ernyő 
Schosberger (Gizella-tér 2.), Szőrme . Lehrer (Váci-utca 20.), kék róka, pullár roka 
és fehér róka Concordia filmgyár feivétele 
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/ I c s o d a k a l a p 

Hogy egy kalap is lehet egy történet 
hőse, arra vonatkozólag méltóztassék ezt 
az életbői merített kis históriát elolvasni. 

Dénes Oszkárról mindenki tudja, hogy 
nemcsak kitíinö szinész, de elegáns dandy 
is. öltözködéséről valóban mintát vehetne 
akármelyik angol töur, üljön az akár az 
alsó- akár a felsőházban. Ä legújabb divat-
remeke Dénesnek egy világos puhakalap, 
amelyet a »Toto«-ban hord, ugy a néző-
téren, mind a kollégák között irigy szenzá-
ciót keltve. Mert ki ne irigyelne egy ilyen 
gyönyörű Rechnitz-ïéle kalapot, amely ugy 
!áli a tején, hogy szinte beszél. De mennyi 
mindent beszéli Mióta Dénes viseli a ka-
lapot, a nők körűi elért sikerei úgyszólván 
megtízszereződtek. 

Evvel a kalappal történt, liogy meg-
látta egyszer a Blaha Lujza Szinház egy 
tiatai hölgytagja. Meglátta és már egy 
pillanat múlva ott is volt Dénes előtt. 

— Dénes ur — kérdezte a hölgytag — 
azonnal mondja meg, hol vette ezt a gyö-
nyörü kalapot. 

— Rechnitznél vettem, — válaszolt Dé-
nes, — de miért kérdi? Maga is venni 
akar talán egy ilyet? 

—igen, — rebegte őnagysága. Nem 
nekem, a vőlegényemnek. Egy kicsit slam-
pos a vőlegényem, tetszik tudni, nem ad 
magára semmit, a születésnapjárta meg-
lepem egy ilyen kalappal ! 

Evvel elment a kórus szépe. Csak harmad-
napra állt meg ragyogó arccal Dénes előtt. 

— Nagyszerűen áll neki — mondta 
boldogan. Valósággal csodakalap az, egé-
szen kicserélte azt az embert. Kezd öltöz-
ködni, már egy uj ruhát is csináltatott 
a Rechnitz-Y.a\a\)X\oz. 

P á r i s l e g ú j a b b m o d e l l j e i 
ï o i i e t t e k 

p a l e t ö k 

k a l a p o k 

divat-
házában 

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

Így tartott ez majd egy hétig. Őnagy-
sága mindig ujabb hirekkel jött. Ä csoda-
kalap egészen átformálta a vőlegényt, di-
rekt divatember lett belőle. 

Ämig' egyszer tragikus dolog történt. 
Őnagysága dult aracal, kisirt szemekkel 
jelent meg az egyik próbán. 

— Na, mi az — kérdezte Dénes — 
— csak ninics valami baj a kalappal? 
Elveszett? Eltűnt? 

— Igen, eltűnt — felelt sirva a kis 
kóristalány — eltűnt, de nem a kalap, 
hanem a vőlegény! Elszökött a barátnőm-
mel! Kinyitotta a szemét a kalap. Íme, 
fiát nem egy valódi csodakalap volt ez? 

Egyszerű angol kosztüm a divatkorzun 
(Kreálta : Blaschek Konrád udvari szabó, 
Váczi-utca 25. Kalap : Mergl Janka, Piarista-

utcn 12. Ernyő : /uanífs-modell 
Concordia ülmgyár felvétele 
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Hogy öltözködik 
primadonna tavasszal? 

A „Színházi Élet"-nek 
néhány héttel ezelőtti szá-
mában riportot irtunk a 
tavaszi divatról, amelyben 
tudvalevőleg a kötött szok-
nya, kötött kabát, kötött 
kepp és selyemjumperek 
foglalnak el vezető sze-
repet. A cikk nagy feltű-
nést keltett olvasóink köré-
ben, megjelenése óta ál-
landóan kapjuk különösen 
vidék-ről a kérdezősködő 
leveleket. Arról kérdezős-
ködnek a levelek, hogy 
milyen alkalomra lehet 
viselni az emiitett toalett-
darabokat ? Válaszul olva-
sóinknak leirjuk egy pri-
madonna öltözködését reg-
geltől-estig, aszerint, hogy 
mikor vesz föl kötött-szövött 
ruhát, kabátot, illetve se-
lyemjumpert a dédelgetett 
színésznő, akinek elegan-

ciájában ezer és ezer ember gyönyörködik 
naponta. 

Május hónapja közeledvén, a primadonna 
mindenekelőtt reggelenkint 

tenniszezni 
megy. Ez alkalommal fehér cipőt huz, fehér 
.,fille d'e cosse" harisnyát vesz fel, ezenkívül 
fehér kötött szoknyácskát, csíkos kötött ka-
báttal vagy selyemjumperral, esetleg fordítva, 
csikós kötött szoknyát, sima, egyszínű kötött 
kabáttal. Mind a két variációhoz feltétlen 
szükséges egy selyemből készült kacér kis 
jambósapka. 

A délelőtti 
sétához 

igen viseli a primadonna a színes, csíkos, 
egész kötött ruhát, vagy az egész hosszú 
kötött kabátot. Ezek, ha művészi kivitelben 
készülnek, nem mindennapi egyéniséget ad-
nak a művésznőnek, aki mindig ügyel arra, 

hogy a sablontól 
eltérő legyen. A 

délutáni 
ruhánál 

igen fontos meg-
választani a ha-
risnya színét és 
minőségét. Egy 
szép selyemha-
risnya nagyban 
emel egy ruhát, 
míg egy kevésbé 
illő sokat ront-
hat a divatnő 
megjelenésének 

hatásán. Mindenekelőtt 
meg kell jegyezni tehát, 
hogy a fekete selyemha-
risnya már csak az estélyi 
ruhákhoz divat, különben 
a harisnyaszin a ruha, 
illetve a kosztüm színéhez 
igazodik. Ezért főleg az 
ezüstszürke és drapp.szí-
nek divatosak. Fontos még 
a délutáni ruhához a se 
lyemkeztyü is. 

Végül 
este 

ha langyos tavaszi időben 
megjelenik valahol a pri-
madonna, finom, divatos-
színű guvrirozott kötött 
keppben jelenik még. A 
kötött kepp egyike az uj 
tavaszi divat legkecsesebb 
kreációinak, mindenkinek 
jól áll, strandra pláne nélkülözhetetlen. 

Természetesen ezek mellett napközben 
sokszor látni a primadonnát horgolt, kötött 
selyemjumperben, melynek színe káprázato-
san szép meggyszin, türkizkék vagy tenger-
zöld. A jumper hallatlan divat az idén, a 
mágnáslány és a művésznő éppúgy hordja, 
mint az elegánciát kedvelő nyárspolgár-
asszonyka. 

* 

A primadonna, aki bennünket mindezek-
ről informált — mert egy élő primadonnát 
intervjuvoltunk meg tavaszi öltözködése felől 
— végül kijelentette, hogy a fenti kötött-
szövöttgyönyörüségek csak ugy érvényesül-
nek természetesen, ha ugy kidolgozásra, mint 
anyagra nézve finomak és művésziek. Vagyis, 
ha Berkes-nél vásárolja ezeket a divatnő, a 
Deák Ferenc-utca 13. szám alatti kötött-
szövöttáru és kézimunka-üzletében, ahol 
nemcsak a minőség és kivitel elsőrendű, ahol 
nemcsak a választék a legnagyobb Pesten, 
de ahol árban is 
minden a legol-
csóbb. 

A művésznő 
tippe kitűnő; alá-
írjuk. Hisz vala-
hány elegáns pri-
madonna van 
Pesten, az mind 
Berkes-nél vásá-
rol. Már pedig ki 
az, akinek jobb 
ízlése lehet egy 
primadnnnánál ? 
Akit csak hódolat 
illet, nem bírálat. 
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•Wvrów«» . KOUVEAVTE-

Kedves Barátom ! 
Lapod 10 éves jubileuma alkalmával én is 

sorakozom az üdvözlők táborához és ha nem 
is mint művész, vagy színigazgató teszem ezt, 
hanem a budapesti divatipar szempontjából, 
mert méltán megérdemli lapod, hogy ezen 
napon veled együtt ünnepeljünk. Az öltözkö-
dés technikáját a színművészet terén senki 
sem szolgálta jobban, mint Te, lapod által, 
mely igen gyakran kapcsolatot talált és irá-
nyította a színészetet a színpadi öltözködés 
nehéz problémáiban. 

Méltán üdvözölhetlek már azért is, mert 
első voltam, ki 10 évvel ezelőtt felismertem a 

Színházi Életben rejlő erőt a divatiparra nézve, 
annak publicitása és elterjedése által. 

Amidőn még egyszer, ugy nevemben, mint 
a Nőiruhakészitők nevében, mint elnök üd-
vözöllek, kívánom, hogy lapod még nagyobb 
elterjedésben számos évet érjen el. 

Üdvözöl igaz hived 

A VÁRSZÍNHÁZ szombaton*délutáni elő-
adást rendez a karszemélyzet jutalomjáté-
kául. A Gyurkovics lányok kerül szinre, 
F űzess Anna, Virányi Sándor, Rákosy Olga 
és Monostory Margit vendégfelléptével. A 
többi szerepeket ugyanazok játsszák, mint 
az eredeti várszínházi reprizen. 
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SarKadli a 
Fővárosi Orfeumban 

Május elsején utolsó műsorát mutatja 
be a Fővárosi Orfeum. Az utolsó műsort 
ugy állította össze az igazgatóság, hogy 
a közönség kellemesen emlékezzék vissza 
az orfeumra, amely az idén a jó műsorok 
egész sorozatát adta, de mindegyiket túl-
szárnyalja a szezon- és szinházzáró májusi 
műsor. Május 28-án bucsjuzik az OrfeUm 
a legjobb programm keretétjen. 

Slágere a bucsumüsornak Sarkadi Ala-
dár vendégjátéka lesz. »Gyerünk tovább!« 
cimü nagy, kilenc képből álló revüben lép 
tel, amelynek szövegét Kövessy Albert, 
zenéjét Kalmár Tibor verseire Márkus Al-
fred irta. Ferenczy Károly rendezte a da-
rabot, a táncokat Geiger Izsó taní-
totta bë. A revüben 'fellép a Fővárosi 
Orteum egész művész-személyzete és a ki-
sebb szerepekre még nagyon sok színészt 
szerződtettek. 

A »Gyerünk tovább!« meséje Huber Pepi 
vidéki sváb körül fordul meg, aki nagyobD 
öröksége átvételére Budapestre jön. Út-
közben összetévesztik egy hires gonoszte-
vővel és az egész rendőrség Huber Pepi 
nyomába indul. A vad hajszában Buda-
pest minden valamirevaló helyén megfor-
dulnak, úgyhogy Sarkadi Aladár miajd 
minden képben mást és mást játszik. A 
»Uyerünk tovább!« olyan, mint egy mozgó-
film, tele van jobbnál-jobb trükkökkel, öt-
Jetekkel. Az egész darab gyors iramú, ele-
ven, triss. A meglepő fordulatok egymást 
érik. Huber Pepi legmakacsabb üldöző-
detektive lesz a végén a veje. 

Mind a kilenc kép más és más helyen 
játszódik le, a Fővárosi Orfeum színpadán 
megelevenedik Budapest minden nevezetes, 
közismert helye. Operette és detektivdráma 
együtt a »Gyerünk tovább (« Nagyszerű ének-
és táncszámok teszik változatossá az izgal-
mas darabot. 

A nagy revü mellett egész csomó varieté-
szám is helyet kapott a műsorban. Mint 
mindig, most is a legjobb artisták produk-
cióiban gyönyörködhetik a közönség. Min-
den szám különleges csemege, érdekes és 
uj dolgok, amik emelni fogják a bucsu 
műsor értékét és gazdagítják a különben 
is pompás programmot. A »Gyerünk to-
vább!« és a varietészámok, lamit a Fő-
városi Orfeum igazgatósága május hónapra 
a közönségnek ad, előkelő és szép bucsu 
lesz. 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körut 22. félemelet 

Kökény milliomos lesz 
Í Manapság igazán nem csoda, hogyha 
valaki máról-holnapra milliomos lesz. (Hi-
szen csak valamelyik' jószívű amerikai rokon-
nak kell eszébejutnia, hogy él itt Buda-
pesten valakije, akinek minden .reménye 
egy kis külföldi jó valuta. S mi jobb, 
mint a dollár? Így igazán nem nehéz 
milliomosnak lenni. De hogy valaki itthon 
és minden spekulációtól mentesen legyen 
milliomos, erre évek óta nem volt példa. 
De lesz. Ugyanis a cimben foglalt művész-
nővel találkoztunk a minap az utcán. Ud-
variasan megkérdeztük hova megy és fel-
ajánlottuk kíséretünket, azonban a válasz 
oly meglepő volt, hogy most már kérdés 
nélkül is arrafelé tartottunk volna. 

— Spórolni megyek a Fi-hihez — mondta 
Kökény. 

— Pardon, már lekerült müsorrol 
próbáltuk ellentvetni. 

— Nem tesz semmit, egy vérbeli pesti 
primadonna mindig megtalálja azt, amit 
keres. 

Az aforizlma nagyon meglepő volt, 
de amikor kiderült, hogy mi az a Fi-íj, 
örömmel adtunk igazat neki. Erzsébet-körut 
19. Itt van a Fi-ti, ami nem más, mint egy 
vendéglő. A következő név ékeskedik a 
pégtáblán : Laquer és Lakos. Kökény elárulta 
hogy valóságos kis szinészétterem a Laquer 
és Lakos, amelyet ő' egész önkényesen Fi -fi -
nek keresztelt. Természetes, hogy azonnal 
papirospajzzsal és ceruzaszegezve rontot-
tunk be az intim étterembe és villámgyor-
san, mielőtt még a meglepett vendégek 
magukhoz térhettek volna, feljegyeztük a 
következőket: két kedves, világos szoba, 
elbűvölő kerthelyiség, csupa virág és az 
asztalokon minden, mi szemnek, szájnak 
ingere. Mindent értettünk már, csak azt nem, 
hogyan spórol itt Kökény. Azonban csak-
hamar kiderült a titok. Színészek 10% 
engedményben részesülnek. Ezért volt hát 
itt olyan társaság, mint: Pallós, Ujváry, 
Szirmai, Bihari, Boross, Simái, Darrigo, 
Kertész Endre és a többi, még ugyan sokan. 
Letelepedtünk Kökénnyel egy asztalhozi, 
végigettünk egy 10°/o-os menüt és 
gyorsan hozzájegyezttük az eddigiekhez: 
kiváló konyha. Egy biztos: Kökényt ugy 
elkényezteti Laquer és Lakos, hogyha 
milliomos lesz, se élhetne küiönbüi. 

NE VEGYEN MÁSODKÉZBŐL! Zon-
gora-, harmónium-, cimbalomterem, etofon-
szalon. Világhírű művésziek teljes hang-i 
lemez repertoirja. Legolcsóbb hangszerfor-
rás Sternberg királyi udvari szállitó Zene-
palotájában. Rákóczi-ut 60. 

FIREHZE műhelyiskola Ä 1 Szinhá2 
TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2, Bőrmunka, 3. Famunkák 
4. Textilmunkák (pl. batik s tb j ,5 . Csipkemunkák, 6. Sző-
nveg és gobelinszövés, 7. Porcellán és Qvegfestés, 8. 
Könyvkötés, 9, Grafika, 10. Rajz és tervezés. Tandíj egy 
hóra 600 korona, P rospektus, postán is, i ; / e a 
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MUZSNAY BELLA, a ..Matyószerelem' női főszerepében 
Royal-Apolló Corvin-szkeccs 
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A hindu síremlék reprize az Urániában 
Pár héttel ezelőtt egész Budapestet lázba 

hozta Joe M ay legnagyszerűbb filmalko-
tása, »A hindu síremlék«. Egyébről sem 
beszéltek az emberek, mint Esnapur ke-
gyetlen hercegéről, teleségéről, a szeren-
csétlen Savitriról, a titokzatos földöntúli 
hatalommai biró yogiról, a finomlelkii rab-
szolgalányról és az Indiába csábított Rol-
lapd-ltázaspárró). 

Ezeknek az embereknek a szenvedése, 
györtödése, bűnei és harcai adják »A hindu 
síremlék« meséjét. Gyiilöltük Esnapur teje-
delmét, megkönnyeztük a boldogtalan Sa-
vitrit, megremegtünk és megdöbbentünk a 
yogi misztikus erejétől és szivünk minden 
dobbanásával ájtatoskodtunk, hogy a Rol-
land-házaspár szerencséen végigküzdje 
la szenny, a nyomorúság, a bűnök lertőjének 
kálváriáját, A rémület hideg verejtékcsep-
pekben ütJött ki rajtunk, mikor bekerültek 
a kiéhezett oroszlánok ketrecébe, az undor 
rázta meg testünket, mikor a bélpoklosok 
között voltak és majdhogy sikoly nem sza-
kadt ki a szánkon, mikor betévedtek az 
»•élve eltemettek templomába«. Ami borza-
lom és rémület az emberi életben lehet, 

ami szenvedés és tájdalom, azt mind meg-
találjuk, de gyakran telolvad a lelkiünk 
a legnagyobb ámulatban, mikor India cso-
dálatos világa vonul ei előttünk, a paio-
ták és végtelen virágoskertek, a pompa 
és tény, ami körülölel mindent. Olyan 
az egész, mint egy hatalmas őserdő. Iz-
gató, érdekes, szép, titokzatos és mélyé-
lben a legrettenetesebD veszedelmek. A palo-
tákban az ópium mámora, kinn a szabad-
ban a kigyócsipés mérge. Es mindeneken 
telüi a titokzatos yogi, a múltba és jövőbe 
látó, aki hipnotikus transzban betegeket 
gyógyit, holt tárgyakba lelket önt. A lel-
künk mélyén érezzük a !két szeme der-
mesztő, éles sugarát. 

»A hindu síremlék« az utóbbi évek leg-
nagyobb tilmslágere, aminek érdekfeszítő 
meséje, a rendezés nagyszerűsége és tőleg 
a kiváló színészek produktjuma bámulni 
való. Mia May, Conrad Veidt, OLaí 
Fönns, Bernhardt Götzke és Lya Putty 
játsszák a főszerepeit. Az Uránia a publi-
kum nagy érdeklődésére való tekintettel 
reprizként ismét játszani togja április 
29-töt kezdve. 

„ S T A R " 
F I L M G Y Á R ÉS F I L M K E R E S K E D E L M I 

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

IGAZGATÓSÁG. 

Kedves Szerkesztő Uram ! 
Végiglapozva a Színházi Elet jubileumi 

számát, érthetőnek fogja találni, hogy sok 
igaz jóakarója és barátja sorából én sem 
akarok hiányozni őszinte, igaz, meleg jókí-
vánságaimmal. 

Abban a jó reményben, hogy változatlan 
fiatal szívvel, akaraterővel és felfelé törek-
véssel fogja megülni mindannyiunk igaz örö-
mére az összes utána következő jubileumait 
és ha Magának is jól esik, akár a századikat 
is, vagyok igaz barátsággal, melegen üdvözlő 
őszinte hive 

Budapest, 1922, április 18. 

A Concordia 
filmpályázaía 

A »Concordia« filmgyár film-cenánum-
pályazatot hirdetett a »Színházi Elet«-ben, 
amelyre 140 pályamunka érkezett be. A 
biráló bizottság most döntött a pályázai 
eredményéről, amely szerint a 
15.000 koronás első dijat: 

Rudger Jenő, Marosvásárhely, 

a 10.000 koronás második dijat: 

Balogh József, Budapest 

es a 7.500 koronás harmadik dijat: 
Nagy Ilonka, Budapest 

nyerték meg. 

A »Concordia« tlimgyár a pályadíjat 
nem nye'rt tilmszcenáriumokat a szerző ké-
résére visszaadja. 
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Willy Drill, a magyar Fatty, Chaplin 
és az Utolsó lovag 

Fővárosunk e 
nagyszerű mozija, 
mely az utolsó he-
tek szenzációs 

programmai által 
még csak növelte 
páratlan népszerű-
ségét, a következő 
hetet az osztatlan vidámságnak, a jókedv-
nek szenteli. A Lengyelvér előadásai, tekin-
tettel az ünneplés számba menő sikerre, 
még szombat és vasárnap is meg ti ossza bt) i-
tatnsK és igy az uj attrakciók, amelyik 
között a legelső igazán nagystílű magyar 
tilmburleszk, kél versenyre Amerika két leg-
kacagtatóbb, legfinomabb produktumával, 
amelynek legjobb ajánló márkája a világ-
siker. 

Chaplin uj 2 felvonásos burleszkje a 
»Chaplin, a rend őre«, folytatása annak 
az egyedülálló Chaplin-sorozatnak, amely-
nek minden egyes ujabb számát ujjongó 
izgalommal várja a közönség. Ä Chaplin-
rajongók tömege nem tud majd betelni 
kedvenc színészének mostani alakításával, 
ahol, mint rendőr birkózik meg a nagy-
város borzasztó veszedelmeivel, sötét alak-
jaival, hogy ezer groteszk, könnyekig nevet-
tető helyzet, a legkomikusabb kalandok, 

trükkök után közismert szép szőke partneré-
vel a boldogság révébe evezzen. 

Az uj magyar 3 felvonásos burleszk, a 
Willy Drill bámulatos kvalitásaival, szel-
lemes felirataival, tőként pedig a magyar 
Fattynak általános meglepetést keltő fel-
bukkanásával, vagy mondjuk inkább fel-
tömörülésével alaposan meg fogja tépázni 
a külföldi burleszkkirályok babérjait. — 
Jóleső dokumentuma ez a film annak, hogy 
az egész világ balzsama: ap ártatlan derű, 
az ötletes móka olykor üdén és frissen 
csordulhat ki még a mi megtépett szi-
vünkből is és felejteti és elűzi egy boldog 
félórára bánatunkat és gondjainkat. 

E műsor nagy slágere az amerikai gyárt-
mányú »Az utolsó lovag«, csipős történet 
hat felvonásban. Főszerepét az egyik leg-
népszerűbb star, Helene Chadwick kreálja, 
pazar felvételei, gondatlanságot és charme-
ot lehető miliője az annyira kedvelt highlife 
társadalom filmjeinek koronájává avatják. 
»Az utolsó lovag«, a mai modern életben 
az a ritka ember, aki a középkor hőseinek 
naivságát, erényeit, önzetlenségét képviseli, 
de szemfényvesztő ügyességgel a társa-
dalmi ember minden jártasságával tudja 
felhasználni e ritka és ravaszul felvett 
képességeket a maga céljainak kivivására. 

A KAMARÁBAN május 6-tól 12-ig 

Egy cselédleány története 
a főszerepben LIANE HAID, 
a Lady Hamilton címszereplője és 

Minden poklon keresztül 
szenzációs kalandordráma 
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— Szóval, mégis folyik a magyar film-
gyártás ! A Star már befejezte az előkészítő 
munkálatokat hatalmas, harminc milliós 
filmje : Az ember tragédiája számára. Ez a 
filmcsoda a magyar kinematográfiának végre 
igazán reprezentáns alkotása lesz, szcenáriu-
mát Hevesi Sándor irta s a szereposztása 
is rendkívül érdekes, Ádámot Pethes, Évát 
Thurzó Elvira, Lucifert Sugár Károly játssza. 
A felvételekhez valószínűleg már május kö-
zepén hozzáfognak s olyan tömegjelenetek 
lesznek lenne, aminők felülmúlják még a 
Reinhardt sokadalmait is. Az egyik jeleneten 
tízezer mellékszereplőt mozgat a rendező. 

— Ugyanilyen méretek jellemzik majd a 
Columbus Kristófot is, amely tudvalevően 
szintén inkább magyar film, mint német, a 
berlini Vicor-gyár rendezteti Pesten a leg-
fontosabb részleteit. Sőt Pethes is játszik 
benne. Azonkívül Réthey és Szécsi Ferkó. A 
tömegjelenetei viszont Olaszországban, Fran-
ciaországban és Spanyolország legfestó'ibb 
vidékein kerülnek filmre. 

— Bassermann, a főszereplő, amióta ná-
lunk időzik, alig mulaszt el egy alkalmat, 
hogy valamelyik moziban meg ne nézzen 
egy-egy amerikai attrakciót. Sok jót mond a 
pesti mozikról, de egyet komolyan kifogásol: 
alig lát filmet, amelyből a cenzúra ki ne 
vágta volna a legjavát s ezt a művészet 
fölött való illetéktelen gyámkodásnak minő-
siti. Még valami nincs kedvére : tulgyorsan 
vetítik nálunk a filmeket. Ennek azonban 
nyom' an megmagyarázták az okát. Nálunk 
legalább másfélszer olyan hosszú műsort 
játszanak le egy előadáson, mint Berlinben. 

— Magyar filmek dolgában még van né-
hány érdekes újság. A Phönix-filmgyár, 
amely valamikor nagyszerű filmeket hozott 
ki, az idén két nagy filmet rendeztet Márkus 
Lászlóval. Baloghék is nagyban készülődnek 
a szezonra. Amerikai tőkét ajánlottak fel a 
számukra és ők valószínűleg élni is fognak 
az ajánlattal. 

— Uj szkeccsekben sem lesz hiány. 
Szkeccsre kerül a Három a kislány, Médit 
Báthory Elza fogja alakítani. Jackó Cia szá-
mára is szkeccs iródik, Cia katonái címen. 
Még a nyáron szinrehozzák az egyik elő-
kelő moziban. 

— Külföldön is van magyar filmszenzáció. 
Korda Sándor Bécsben gyárat alapított Corda-
Film cimen s a felesége, Farkas Antónia 
lesz a starja, aki azután Maria Corda néven 
fog szerepelni. Első filmjük a Sámson és 
Delila lesz, a jövő szezon elejére már bemu-
tatásra is kerül. 

— Bécsben filmezik most Asta Nielsen, 
aki a Maria Antoinette cimü drámának 
játssza el a címszerepét, főként a Hofburg 
antik termeiben és a schönbrunni parkban. 
Érdekes, hogy ezzel egyidőben az amerikai 
Famous Players is egy Maria Antoinette-
filmet készit, majd elválik, ki dolgozza fel 
jobban a témát, Németország-e, vagy Ame-
rika ? 

— Amerika még mindig büszke. Lubitsch 
után most Pola Negrit se akarja beengedni. 
Bármily nagy sikert aratott is a német mű-
vésznő a yankeek között, az amerikai lapok 
már sikeresen elvégezték a diszkreditálását, 
hasábokon át irták meg, hogy Pola Negri 
férje, Dombska gróf,, a legvérbelibb bocheok 
egyike. A Frist Nációnál erre ijedten semmi-
sítette meg a sok százezer dolláros szer-
ződést. Pesten viszont május 1-én nyílik meg 
a népszerű Kertmozi, megnagyobbított zene-
karral, teljesen átalakítva. Igazgatója ismét 
Révész Artúr lesz, aki mindjárt első műso-
rával két érdekes filmujdonságot hoz. Az 
egyik a „Csalódott lelkek" cimü dráma P. 
Menichellivel a főszerepben, a másik „Egy 
éjszaka története", melynek vezető szerepét 
Conrad Voidt játssza. 

Egy héttel később, május 7-én az újonnan 
átépített és megnagyobbított Tó-mozit nyitja 
meg Daróczy igazgató, ki a tavalyi szezon 
óta őrnagyból alezredes lett. Két nagystílű 
Magyar-Osztrák film lesz a megnyitó mű-
sora. A Tó-mozi uj művészeti titkárának a 
filmszakmában előnyösen ismert B. Pásztor 
Bé\a filmírót szerződtette Daróczy alezredes. 

Végül pedig a városban is történik valami. 
A Kamara rövidesen szélnyitja tetőjét és a 
szabad ég alatt fog játszani. Ezzel ö lesz a 
harmadik, illetve az első városi nyári film-
színház. 

— A viszontlátásra és „Jobb erkölcsöket!" 
Ez különben egy ebben a pillanatban meg-
született filmszkeccs címe. 

CARMEN MBZ6Ó " L Ä 
Április 27-től 30-ig 

A három testőr 
Május 1-től 3-ig 

A tüzes vas 
I 
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A kövér nők o r s z á g a . . . 
Ujjongjatok, evoézzatok körvér nök, nincs 

szükségetek többet fogyókurára, nem kese-
rítik meg többé életetetekei soványabb em-
bertársaitok gúnyos hahotája, mert im —-
halljátok az üdvözitó szót: — a ti időtök 
is elérkezett. Eljött a megváltás órája, 
mely megszabadit benneteket minden szen-
vedéstől; szombattól jszmobatig az Omnia 
és Helikon vásznaira varázsolva nagy Kaji-
risztán országát, ahol a nők szépségéi 
valósággal a sulyok után ítélik meg, 
XXVIIIi. Selimnekek Kafirisztán szultánjá-
nak, két le n g ermeke született. A fiaialabb, 
Jena hercegnj — súlyban s&ámitva — 
országra szóló szépség, aki nagyon köiny-
nyen férjhez is menne, ha nem állna útjá-
ban alig ötvennégy kiló (tehát törteid 
mesen csúnya) nővére, aki valóságos szé-
gyene a szultáni családnak. A szlultán so-
vány leányát Gibrail Omár pasához adja 
hizókurára, aki azonban semmi eredményt 
sem képes felmutatni. Végső kétségbeesé-
sében elhatározza, hogy a leányt gummi-
ruhába öltöztetve felfújja. Egy nagy ün-
nepélyen már igy is jelenik meg egy leány, 
azonban miközben az üdvözlő közönség 
ovációját fogadja, egy kaktun felszturja 

a gumiburkot és Pintó visszasülyed előbbi 
csúnyaságába. A leány zokogva menekül, 
de nem egyedül, mert utána lopódzik Tom 
Burke amerikai milliomos, aki halálosain 
beleszerelett a leányba. Már éppen leg1-
jobb uton haladnak a szerelem felé, amikor 
beront a fegyveres őrség, hogy a »hitetlen 
kutyát« megöljék. Tom azonban megöli az 
őrséget és megme ekül. Később i'into New-
Yorkba kerül, ahoi mindenkit meghódít 
»csúnyaságával«. Nemsokára visszakerül 
Kafiriszttánba, ahol csakhamar megjelenik 
Tom is és megkéri a leány kezét. A szul-
tán boldogan adja neki »csúnya« leányát, 
mert evvel a »szép« is beevezhet köverke 
kacsóival a házasság boldog révébe. 
Ezt a pompás, újszerű és mulatságos his-
tóriát mutatja be szombattól-szombatig az 
Omnia és a Helikon. A »csúnya sovány 
Pintó« szerepében Mab e/ Normand, a legbá-
josabb moziszinésznó valósággal mesteri 
alakítást produkál. A bemutató előkelő 
közönsége szűnni nem akaró tapsviharral 
és harsogó kacagással honorálta a pom-
pás játékot. A film a Magyar-Osztrák 
Filmipari R.-t. tulajdona, amely evvel a 
filmmel csak megerősítette a publikumnak 
!£s a szakköröknek a vállalatról tormáit jó 
véleményét. 

t 

MABEL NORMAND 
„A kövér nők országa" női főszerepében 

Omnia—Helikon Magyar-Osztrák film 
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M aly ószerelem 
Szines, magyaros, kedves szkeccs kerül 

szinre április 24-en, szombaton a Royal 
Apollóban, a Matyószerelem, amely Garam-
szeghy Sándor »Matyólakodalom« című, 
évek előtt a Nemzeti Színházban szinre-
került darabjából készült. Filmen már tavaly 
is játszották »Délibáb« cimen, most azon-
ban szkeccset csináltak belőle, amely elő-
reláthatólag nem kisebb sikert tog aratni. 

A »Matyószerelem« két színpadi és 
három tilmrészbői áll, főszerepeit Garam-
szeghy Sándor, Muzsnay Bella és Szőke 
Sándor, a Nemzeti Színház tagjai játsszák. 
Ä színpadi részekben előforduló zeneszámo-
kat Stroke Henrik szerezte. 

Kedves, finom történet a »Matyósze-
relem.« A tipikus mezőkövesdi élet kereté-
ben játszódik le egy végtelenül bájos, ma-
gyaros szerelmi történet, amelynek min-
den jelenete mosolyt csal az ajkunkra. Ugy 
a film-, mint a színpadi részek érdekes 

A. margitszigeti jaguár 
Regénytoly tatásunk hatodik folytatására 

561 pályamunka érkezett be. Nyertes: Vető 
Lya, Lajos-utca 5. A hetedik tofytatásra 
610 pályamunka érkezett be. Nyertes: Grosz 
Manci, Muzeum-körlut 34. Stettner ur, a 
pályázat mecénása mindkét nyertesnek el-
küldte az 1000 koronás jutalmat. 

HETEDIK FEJEZET 
A kibontakozás 

Adatokat kellett gyüjtenem a nyomozás 
további folytatására, mert míg valamely 
tix pontom nem volt, a nyomozást meg csak 
meg sem kezdhettem. 

Etjy pillanatra elhallgatott, gondolkodva 
nézett maga elé, mintha biztatásra várna, 
hogy folytassa. 

Manci, ugy látszik, átérezte ezt a han-
gulatot, mert buzgón biztatta Tomah'u^ 

— Folytassa csak, uram ! Elhiheti, hogy 
nálam jobban senkit sem érdekei ez 
a história. 

Tomahu, mintha csak igazolni akarta 
volna Manci feltevését, buzgón beszélt to-
vább: 

— Mindenekelőtt, mielőtt tovább folytat-
nám az események vázolását, egy vallomás-
sal tartozom. 

— Vallomással? — ütötte fel fejét 
Manci. — Tomahu azonban nem zavartatta 
magát. 

— Igen, vallomással, — mondta és 
ryugodtan Alita a leány tekintetét. — 

képét adják a matyók életének és szokái 
sainak, a szkeccs kiállítása pedig a leg-
tökéletesebb apróságban is hü és tökéletes. 
Garamszeghy Sándor darabja ebben a har-
madik változásban is frissen hat, a mező-
kövesdi élet különös zamatja jólesőn uj, 
holott sokan ismerik, mégis ijmegható és 
kedves. Minden jelenetében megnyilatko-
zik a magyar ember jóizü derűje, közvetlen, 
bájos lirája, sziv van ebben a darabban 
és lélek. 

Okvetlenül nagy sikere lesz a szkeqcs-
nek, mert minden, ami napfény, öröm, 
szépség a magyar földön megterem és 
minden elmélkedés, futó bora, ami a ma-
gyar népet jellemzi, megvan a »Matyósze-
relem «-ben, amelynek a rendezése töké-
letes, a szereplői ped' ', a legnagyobb művé-
szettel játszanak. Első helyen persze Muzs-
nay Bella, Garamszeghy Sándor és Szőke 
Sándor állanak. A Royal Apolló premierje 
egészen biztos a teljes siker jegyében fog 
lefolyni. 

Most, miután végre sikerült az utóbbi napok 
minden szövevényére és fonákságára teljes 
világosságot derítenem, azt hiszem, nem kö-
vciek ei túlságosan nagy bünt, ha beval-
lom... 

'Nem folytathatta tovább a módfelett ér-
dekesnek induló vallomást, mert valaki hal-
kan megkopogtatta az ajtót. 

Mindketten ijedten összerezzentek. Most 
eszméltek csak rá, hogy mennyire nem he-
lyesen cselekedtek, amikor minden garde 
nélkül magukra maradtak. 

Manci tért előbb magához. 
s— Szabad... — suttogta alig hallha-

tóan és ösztönszerűen a sezlon távolabbi 
sarkába húzódott. 

Stettner mosolygós, vidám arca jelent 
meg az ajtóban. 

— Hü, de komolyak vagyunk: — ki-
áltotta és jókedvűen felkacagott. — Tegye 
csak le ide az asztalra; 

Ez az utóbbi felszólítás a szálló szolgájá-
nak szólt, aki egy dúsan megrakott tálcát 
hozott Stettner után. 

— Mit jelentsen ez? — kérdezte meg-
lepetve Tomahu és fel akarta emelni a 
tálcát takaró szalvétát. 

— Hohó! Tilos'! — háritotta el Stettner. 
-— Este nyolc előtt tilos hozzányúlni. 

— Nekem se? — érdeklődött bájos mo-
sollyal Manci. 

— Senki e tálhoz hozzá nem nyúlhat! 
—skandálta komikus páthosszal Stettner. 

-— De az isten szent szerelméért, minek 
hozatta akkor már most ide? — kérdezte 
bosszúsan Tomahu. (Folyt, köv.) 
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III* 
Hazamenet Géza azzal állt elő, hogy engem 

az az ur, — Résán ur, — jobban érdekel, 
mint ő, én meg azt feleltem, hogy három 
hónapja nem is láttam, meg hogy az nős, 
meg hogy lehet ilyen bolondokat képzelni, 
aztán hirtelen azt mondtam : 

— Géza, ha akarja, hogy a felesége legyek, 
akkor mondja a mamának, hogy maga nem 
lát abban semmit, hogy én addig a szini-
tanodába járjak, meg hogy maga 
egy színésznőt is elvenne felesé-
gül és hogy egy színésznőből 
még mindig lehet egy kedves, 
édes, okos kis feleség, meg ilye-
neket, jó ? 

Ezt hogy : 
jó ? olyan vi-
dáman mond-
hattam neki, 
hogy az ő ar-
ca is mosoly-
gott. 

— Aztán 
a feleségem 
lesz ? — Épp 
a kapuba ér- _ 
tünk, meg is 
állottunk, én a fejemmel intettem öröm-
mel igent, ő megfogta a két kezemet, 
én nevetőn megint igent intettem. Bizony-
isten ugy éreztem, mint ha most elje-
gyeztem volna magam. Egyszerre ugy bele-
repültem a gondolatba, hogy, nahát, felesége 
leszek. Mikor a lépcsőn felhaladtunk, már 
Gézának begyesen a karjába is fűztem a 
karomat, mint egy kis feleség és ő a másik 
kezével magához szorongatta. Otthon is én 
vettem el a botját, kalapját, amit persze még 

* Az első és második folytatás ingyen elolvasható a 
Színházi Élet boltjában : Erzsébet-körut 29. 

soha se tettem és Géza egészen oda volt. 
De azért mamának nem említett semmit. 
Mikor elment, kérdeztem, miért nem szólt . . 
arról ? Azt mondta, nem akarta olyan fel-
tűnővé tenni, mintha összebeszéltünk volna 

,, Én erre még tap-
i soltam is. A va-

csoránál, ugy lát-
szik. fürgébb vol-
tam az asztal 
körül, mint más-
kor, mert a papa 
azt mondta : ni-
ni, még egész jó 
kis háziasszony-
ka lesz belőlem. 
Másnap egy ki-

csit a konyhában is sü-
rögtem-forogtam aztán 
szaladtam a mamához : 

— Mama, Gézának 
egy kuglófot akarok 

™ """ uzsonnára sütni. 
Szóval, elfogott kicsit a hangulat, hogy most 

férjhez megyek. Hát én elhiszem, hogy ez 
csak olyan gyerekes hangulat volt és az. 
hogy feleség leszek, csak olyan bábujáték 
volt és Géza a nagy bábu, mert hisz csak 
igy történhetett, ami aztán délután történt és 
ami egy igazán feleségnek készülő leánnyal 
nem történt volna meg. 

Gézát ugy hat órára vártam. De tegnap 
ötkor mentünk a városba és fél hat volt. 
mikor Résán úrral találkoztunk. Ötkor még a 
kuglófot nézegettem, hogy szépen sült-e ki, 
de amint a kuglófot nézem, egyszerre eszembe 
jutott, hogy Résén ur ott fog jönni, ahol teg-
nap. A kuglófot szépen tálcára akartam tenni 
és a kredencbe nyúlni a tálcáért, de a 
kredenc fölött volt az óra. Megnézem : öt 
mult, — most fog Résán ur megint arra 
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jönni. Számoltam, hogy huszonöt perc. Husz 
alatt odaérek. Hamar kicsit összeigazitottam 
magam, feltettem a kalapomat és elosontam 
hazulról. Útközben még bizonykodtam ma-
gamban, hogy Résán ur fél hatkor az irodá-
jából jön le. Ugy örültem előre, hogy milyen 
szépeket fogok megint tőle hallani arról, hogy én 
milyen nagyszerű színésznő leszek. Meg milyen 
aranyos volt az, ahogy a hitetlen Gézát 
lemosolyogta. Ott tolongtam, ahol tegnap talál-
koztunk. Egy darabig fel, aztán vissza men-
tem, megint újra ugyanott. Meg ácsorogtam 
a boltok előtt, fel, fel figyelve, jön-e már? 
Azt hittem, már egy órája nyargalok föl, le. 
mikor hallom, hogy üti a háromnegyedet. 
Nyeltem néhányat, sirni szerettem volna, 
aztán mégis belenéztem az embersokaságba 
és megijedtem, hogy tán el is haladt és én 
nem láttam. Néha azt hittem, már ő az, aki 
ott jön, nem ő volt. 

Hiába jöttem, hat óra már elmúlt. Géza 
már otthon volt. Mama még idegesen is 
kérdezte : 

— Ugyan hol csavarogsz ? 
Megijedtem, hogy megint azt fogja mon-

dani : itthon maradsz ! és holnap itthon kell 
maradnom. De azt feleltem : 

— Találkám volt. — Igaz, hogy ugy mond-
tam, hogy Géza ne hallja. És szaladtam a 
kuglófért és vittem Géza elé. 

— Ezt én csináltam. Magának. 
Géza meg azt súgta : 
— Jó is volt, hogy nem volt itthon, leg-

alább beszéltem a mamának . . . arról. 
— És ? . . . mit szólt hozzá a mama ? 
— Hogy, ő ugy se hiszi, hogy maga ko-

molyan színésznő akarna lenni, hogy maga 
még olyan gyerek és gyerekfejjel képzel el 
mindenfélét, de ha éppen akarna az lenni, 
hát ez már a legjobb családokban előfordult 
és hátha csakugyan jó hangja is van ? 

— Nagyszerű — és már majdnem a nya-
kéba ugrottam Gézának. 

— De hogy a papa hallani se akar róla. 
Ezt gondoltam is, de most ugy összekavar-

gott a fejemben, hogy hát a mama már bele-
nyugszik, majd talán a papát is rávesszük és 
hol a könnyebbülés, hol a félelem papától 
került fölül. Mama kiment és most Géza 
odaállt : 

— Ha az én feleségem akar lenni, leg-
alább egy csókot ma megérdemelnék. 

Én odacsucsoritottam a számat, ő közelebb 
és közelebb húzódott az ajkával : ez volt az 
első csók. Ő aztán amint megcsókolt, még 
meg is ölelt, de én kisiklottam. 

— Csak csókról volt szó ! Pedig zálogot se 
kell kiváltanom. 

Hát persze, hogy csak ugy csókoltam, mint 
mikor zálogot kell kiváltani. És csak azért 
kapta, hogy hisz ugy is én leszek a felesége. 

— No de megérdemelte, mert a mamával 
okosan beszélt. 

Jött az uzsonna, aztán nem is szóltunk 
többet erről. 

Csak este, mikor feküdni mentem, tolult 
megint az az embersokaság a szemem elé, 
amiben Résán urat kerestem és sokáig ott 
ültem az égy szélén. Aztán elképzeltem, 
hogy ha találkoztunk volna, hogy tetszett 
volna neki megint, ahogy beszélek meg 
nevetek. Meg hogy gyönyörködött volna az 
alakomban. Ahogy ültem, csak lehajtottam a 
fejem a párnára és ugy aludtam el. A mama 
költött fel, hogy miért nem fekszem le és 
miért nem oltom el a villanyt. 

Aztán álmodtam. Azt álmodtam, hogy a 
papa ölében ülök és átkarolom a nyakát és 
csókolom őt. Egyszerre csak nem a papa 
volt az, hanem Résán ur. Es ugy, de ugy 
öleltem. 

Másnap már délelőtt tudtam, hogy délután 
megint Résán ur elé megyek. Jaj, de ha a 
mama azt mondja hogy : itthon maradsz ! 
Csakugyan, mikor indulni akartam, azt kér-
dezte : hová mégy ? 

— Gézának mondtam, hogy az Andrássy-
uton találkozunk. 

Alig vártam, hogy künn legyek. Tudtam, 
hogy a marna az ablakból néz, szaladok-e ? 
Hát csak a sarkon tul kezdtem el sietni. 
Vájjon jön-e ma ? És mindig az álomra gon-
doltam. Olyan jó volt, ahogy álmodtam. És 
ő is, hogy ölelt engem. Olyan vakon hittem, 
hogy ma találkozunk. 

De hátha Géza jön elém ? Olykor azt 
láttam, hogy Résán bukkan elő. Egyszer a 
túlsó oldalra szaladtam át, mert ott jött valaki, 
akinek a járása hasonlított a Résán úréhoz. 
Most nem tudtam, visszamenjek-e? Innen 
jobban átláthatom a mi oldalunkat, de akkor 
nem jövünk szembe egymásnak. Utána sza-
ladnom pedig mégse lehet. Mégis átmegyek. 
Csak egy kocsit vártam meg, hogy elhaladjon. 
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Amint lelépek, fogja valaki a kezemet. 
Örömömben kicsit fel is sikoltottam : Résán 
ur volt. 

Ö is észrevette, hogy megörültem. Lehet, 
hogy még ugy is néztem rá, mert ő is ugy 
nézett rám. De azt mondtam : 

— De megijesztett ez a váratlan találkozás. 
— Megijedt ? 
— Hogyne, igy egyszerre. 
— Pedig olyan szépen nézett a szemembe, 

hogy akire igy néz, mindenki bele fog bo-
londulni. 

A földre siklott a szemem és talán moso-
lyogtam is. 

— Át akart menni ? 
— Nem, nem, maradjunk itt. — De 

észre vettem magam. — No csak azért, 
mert ott na- ÍTtr**i» >, 

, , . — iîtHLH -X » 
gyobb a to-
longás. 

— Hát ma-
radjunk itt, jó. 
Arra megy 
amerre akar 
és én kisérem 

ameddig 
akarja. 

— Ameddig akarom? 
— Ezt most szánt-
szándékkal azon az 
egyszerre kacagó és 
beszélő hangon mond-
tam. Ő megállt és hall-
gatta. 

— Kacagó babahang. 
Olyan tiszta. Szüz. Csak 
az tud ezen a hangon 
kacagni. 

Oh, de édes dolog 
volt ezeket hallgatni. 

— Tudja, az ugy van : mi férfiak, akármi 
ostobaságot beszélünk összevissza szerelem-
ről, azért alapjában mindegyik csak egyet 
keres : az örömöt, hogy él. És ahol az életnek 
valami nagy öröme szólal meg, ott mindig 
meg vagyunk bűvölve. A maga csengő kaca-
gásán van ilyen megbűvölő. Aztán, ha 
még a szeme is nevet . . . még ijedtiben 
is . . . 

Ugy dobogott öfömömben a szivem. 
— Az ilyeneket tudnia kell magáról. Tudja, 

miben van az ereje. Hogy meg legyen a 

bátorsága is. Hinnie kell erősen, hogy szép. 
Nem csak ugy, hogy hátha észre veszik, 
hogy maga nem csúnya. És mindig arra 
gondolni, hogy nem egy ember nézi, ha-
nem ezer. 

Most is eszemben van, milyen bódulat 
fogott el. 

— Igy, igy, csudálatos, ahogy mosolyogni 
tud. Ismerem őket son majd sen-
mind, ezt egy se I kire, hogy igy 
tudja igy. Mert ez Jg t amúgy kell 
nem lehet megta- Jj t | i a színpadon : 
nulni. Ne hallgas- w É ! csak egyetlen 

egy kell, az. 
hogy minden-
ki gyönyör-
ködjék ab-
ban, hogy lát-
ja. 

Sok kocsi 
jött, ahol át 
kellett halad-
nunk és Ré-
sán ur meg-
fogta a keze-
met. Talán 
reszkettem is 
egy kicsit. 

Olyan jó érzés volt, ahogy 
átfogta a kezemet. Aztán 
lassan, nehezen eresztette el, 

— én is ugy kívántam, ne eresztené még! 

Amint felléptem a járdára, két gyerek 
rohant egyenesen nekem és hirtelen 
vissza kellett lépnem. Éreztem a kar-
ját, amint a derekamon tart. Egy kicsit 

\ \ magához is vont. És talán én is egy 
""Ví kicsit simultam. 

— Micsoda hajlékony derék I — Rászólt 
az egyik kamaszra : — Te, szép ez a néni ? 

Az rém vigyorgott : 
— Ühüm ! 
— Amerre jár, amerre lép, ezt kell hal-

lania, ha senki nem mondja is. 
Egyszerre azt kérdezte : 
— Nos és az a fiatalember hol ma-

radt ma ? 
— Eh I . , . 
Ereztem mindjárt, hogy ezt nem lett volna 

szabad . . . de akárhogy tudtam, hogy ez 
helytelen volt . . . repesett a szivem. 
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Mikor este lefeküdtünk, 
Elveszett az ágyban, 
Két gyertyával is kerestem, 
Seholsem találtam. 

Reh. 

Tüzet fogott a gyertyátul Kitálaltam egy tányérra, 
A vánkos, a paplan, Kitettem a jégre, 
Szegény uram megsültbenne, Hét a macska nem]megette? 
Mint nyárson a kappan. Kisegérnek nézte. 

Reh. Reh. 

KOSZTELI TZ KÁLMÁN N 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei | 

•^ejmosőLS l e s s d e c * a le P a j o l i n n a l 
Pajor Mátyás, Vilmos császár-ut 78. 
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A GAZDAG LÁNY 
Vígjáték három felvonásban Irta : SZENES BÉLA 

Szinrekerült Budapesten, a Belvárosi Színházban 1921. október 29-én. 
125-ik előadás : 1922. március 3. 

Margit (fájdalmas mosollyal): Szerel-
mes?... Én?... (Az ablak felé megy, ki-
tekint a messzeségbe.) Édes jó Anna néni, 
nem leszek én soha szerelmes. 

Anna néni: Nem is »leszel« fiam, mert 
már az vagy. (Tettetett szigorral.) És tudd 
meg1, hogy nagyon haragszom valakire. Bi-
zony Isten, kedvem volna annak az urnák 
jól meghúzni a fülét és aztán a szemébe 
mondani: a szép fiatal évek hamar elmúl-
nak, mire vár még úrfi? (Belemelegedve.) 
Az ember nem is hinné leirről a Tamás.ól, 
hogy ilyen tedd ide, tedd oda ember, de 
rólad sem hittem volna! Miféle emberek 
vagytok, — szégyeljétek magatokat! 

Margit (hirtelen elfordul az ablaktól): 
Mit gondolsz Anna néni: milyen pár lenne 
Tamásból és Szentgyörgyiék vendégéből, 
Füredy Mártából? (Közelebb lép.) Tamás 
csak látásból ismeri Mártát, de tudom, 
nagyon érdeklődik iránta. Márta is sokat 
hallott már Tamásról. 

Anna néni (mosolyogva): Hát igy va-
gyunk? Most már tudom, hogy mi a te 
betegségednek a neve: féltékenyek vagyunk. 

Margit (komolyan): Anna néni én ko-
molyan gondolom azt, hogy Tamás és 
M á r t a -

Ara«« néni: Jó, jó, beszélhetsz már ne-
kem... (Indul jobbra. ) 

Margit (utána szól): Anna néni! Igaz, 
bogy a Gizát el akarod küldeni? 

Anna néni (bosszankodva): Ugy e mind-

HARMADIK FFLVONÁS 
(Balázsék vidéki kastélyában, a kis szalon. 
Jobbról, balról ajtó. Nézőtériét szemDen 
széles ablak a kertre, fljtók előtt függöny. 
Oldalt pianino. Fölötte ieltünő helyen Ba-

lázs Olga arcképe. ) 
Margit (a pianinonál (ül, Chopint ját-

szik, feltűnően sápadt, arcán szomorúság 
Ömlik el. Mozdulatai fáradtak). 

Anna néni (karcsú, kedves, finom öreg-
asszony. Balról jön. A függönyt félrehúzza, 
egy percre megáll az ajtóban, fejcsóválva 
nézi Margitot, aztán előrelép. Rosszked-
vűen): Chopin... már megint Chopin. 

Margit (anélkül, hogy a zongorázást 
abbahagyja): Anna néni? 

Anna néni (tész-vesz a szobában): Én 
vagyok, édes fiam. 

Margit: Hogy lehet Chopint nem sze-
retni. 

Anna néni: Sápadt vagy, édes fiam. 
(Megsimogatja Margitot.) Okosabban ten-
néd, ha sétálnál egyet a kertben. Aztán mi 
értelme annak, hogy napok óta kerülöd a 
társaságot. Azelőtt... 

Margit (bágyadt mosollyal): Már megint 
pörölni akarsz. 

Anna néni (szeretettel): Már gondoltam, 
irok apádnak, jöjjön haza, beszéljen veled, 
neki talán megmondod, mi bajod. 

Margit: Megmondanám neked is, Anna 
néni. 

Anna néni: Dehogy mondod. Rossz lány. 
Hetek óta bujkálsz a tekintetem elől. Mióta 
hazajöttél Pestről, nagyon megváltoztál. 

Margit: De ha mondom: nincs nekem 
semmi bajom. Csak... néha... kissé... fá j 
a fejem... 

Anna néni (megfogja Margit állát és 
(belenéz a szemébe): Az ilyen öreg szemek 
sok mindent kiolvasnak az ilyen fiatalok-
ból. 

Margit (szomorú mosollyal): Mit olvasol 
tki belőlük, Anna néni? 

Anna néni: Azt, hogy ez a komoly nagy 
lány, az én nagyon okos Margitom, épp 
olyan csacsi kislány, mint a többi — 
mióta szerelmes. Mert szerelmesek vagyunk, 
édes fiam. 
Copyright by Francis Bárd and Son Leipzig, Nürnbergerstrasse 30., Budapest, Koisutli Lajos-utca 4. 
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járt mondtam, hogy ne hozassunk városi 
szobalányt. Két hónapja van itt és már 
miket csinált. Az éjjel is bemászott az 
ablakán, — de beszélni se szeretek az 
ilyen lángról, aki nem tudja magát meg-
becsülni. És most már én is azt mondom, 
hogy a szappant nem lopdossa más... 

Margit (közelebb lépve): Anna néni, ne 
küld el azt a lányt. 

Anna néni: Édes fiam, hiszen mielőtt 
Pestre mentél, magad mondtad, hogy küld-
jem el. Most meg azt mondod... 

Margit: Most meg nagyon kérlek, ne 
küld el, mert az ilyen szegény lánnyal 
nem szabad olyan szigorúan... (Elharapja 
a mondatot.) Meg hát én is megigértem 
neki, hogy itt tartom. 

Anna néni (vállát vonogatva): Hát akkor 
maradjon. 

János (fehérhajú, öreg inas, jön jobb-
ról, megáll). 

Anna néni: No, mi az, János? 
János: A soffőr kérdezi, hogy menjen-e 

•már a vonathoz a pesti vendégek elé. 
Anna néni (a kulcsokat csörgetve ) : Nézd, 

a nagy beszélgetésben majd még megfeled-
kezünk Lengyelékről. (Margit ;felé.) Ki-
mész eléjük? 

Margit (akit a pesti vendégek említé-
sére mintha villamosütés ért volna, az eddi-
gieknél keményebb hangon): Nem. (Já-
noshoz.) Az autó induljon. Késő van. 

János: Igenis. (El jobbra.) 
Anna néni (csodálkozva): Nem mész ki 

eléjük? 
Margit: Nem. Én majd csak... itt... vá-

rom őket. (Kinéz az ablakon.) 
Anna néni: Nem valami nagyon szeret-

heted te ezeket a pesti rokonaidat. 
Margit: Hát... nem... túlságosan. (Lát-

szik az arcán, hogy gondolatai messze jár-
nak.) 

Anna néni: És mégis meghívtad őket? 
Margit (szórakozottan ismétli): És mégis 

meghívtam őket. (Hirtelen, kiegyenesedve.) 
Anna néni: melyik ruhámat vegyem fel? 
(Erősen hangsúlyozza.) Ma nagyon szép 
akarok lenni. 

Anna néni (átöleli, megsimogatja, moso-
lyogva): Hát olyan szép lány az a Füredy 
Márta? (Megcsókolja.) Te! (Meghatva.) 
Ugy szeretnélek már nagyon, de nagyon 
boldognak látni. 

Margit (sóhajtva ismétli): BoldognaK... 
(Hogy könnyeit rejtse, gyorsan el.) 

Anna néni (fejcsóválva néz Margit után). 
lános (jobbról jön, kezében egy csipke-

zsebkendő): A fiatal ur van itt. 
Anna néni (élénken): Tamás? 
János: Rz. R nagy szalonban várja a 

kis kisasszonyunkat. 
Anna néni (mosolyogva ) : És tele füs-

töli az uj függönyeimet. 
János: Nem a. Csupasz szájjal üldögél. 

Mondtam neki: fiatal ur, hozzak abbói a 
jóféle dohányból? Máskor majd megölelt 
érte, most meg csak ümmögött, hogy otthon 
hagyta a pipáját 

Anna néni: No, akkor az is beteg. De 
majd kikúrálom1 mind a kettőt. 

János: Ideje volna már. (Befogja a szá-
ját a tenyerével.) Akarom kérdezni, küld-
jem ide a fiatal urat? 

Anna néni: Küld csak, küld. Hát az 
miféle kendő a kezedben? 

János: Na, János, vénségedre kevés eszed 
maradt. Itt tartom a kezemben, aztán mégis 
nem megfeledkeztem róla? (Átnyújtja.) 

Anna néni: Margit zsebkendője. 
' János: Rz. A Miska találta. A tó partján, 
a padon. 

Anna néni (ijedten): A tó partján? 
János: Ott. Aszondja a Miska, ott ült 

az éjjel a kis kisasszony, aztán nézte a 
csillagokat. No, Miska, mondtam én, hála 
a jóságos Istennek, csakhogy nézi a csil-
lagokat, akkor már nemsokára lakodalom 
lesz a házban. Meri hogy mikor a lány-
féle észreveszi, hogy csillag is van az 
égen már elő is kell kaparni a ládafiából 
a hozományt. 

Anna néni (mosolyogva): Te is kitanul-
tad az öt leányodnál, János. 

János: Hiszen nem becsületes ember-
nek való mesterség1 volt mind az ötöt férj-
hez adni. De én hipp-hopp túladtam raj-

minden 
cipő-

szinben 
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tuk. Igaz, hogy (erősen hangsúlyozza) én 
nem kényeskedtem, ha jóravaló ember kérte, 
odaadtam, vigye. 

Anna néni (mosolyogva): Jól van, no, 
János. Hát csak küld ide a nagy szalonból 
azt a »jóravaló« fiatalembert. 

János (felragyogó arccal): Igenis, kül-
döm már. (El jobbra.) 

Tamás (jön jobbról, sokat cigarettázik, 
főleg későbbi jeleneteiben): Kezét csókolom, 
Anna néni. 

Anna néni: Äz én kezemet ugyan nem 
csókolja meg az ilyen hűtlen ember. (Kezét 
nyujtja. ) 

Tamás (kezet csókol, leül): A\a jönneJf a 
pesti vendégek? 

Anna néni: Mindjárt iti lesznek. 
Tamás: A jószágigazgatóhoz jöttem át 

tulajdonképen. Talán nem is illik itt 
ilyenkor alkalmatlankodni. (Fel akar állni.) 

Anna néni (megfogja a kezét): Csak 
maradjon, édes fiam. Most már nem menekül 
olyan könnyen. 

Tamás (leül). 
Anna néni: Legfőbb ideje, hogy elbe-

szélgessünk néhány dologról. (Közelebb ül 
Tamáshoz.) Édes fiam, nem tudom, em-
lékszik-e arra : öt éwei ezelőtt egyszer 
ugyanigy ültünk szemben, ugyanebben a 
szobában. 

Tamás: Emlékszem, de annak öt és fél-
évé. Aznap kaptam az első kosarat Margit-
tól. Anna nénihez jöttem tanácsért: no, 
most mit tegyek? Anna néni azt mondta: 
Várni kell, édes fiam. 

Anna néni: Várni kell! De nem öt és 
tél évig, édes fiam! 

Tamás: Én az öt és fél év alatt hetven-
kilencszer kértem meg Margit kezét. De 
Mérem, megkérhetem nyolcvanadszor is, ha 
Anna néni azt hiszi, hogy Margit ragasz-
kodik a kerek számhoz. (Elkomolyodva.) 
De másutt a baj , Anna néni. 

Anna néni: Tudom én, hol a baj. Na-
igyon megszoktuk a szabad legényéletet, 
azért futunk a házasság elől. 

Tamás: Én nem futok előle. Tudom jól, 
a házasság olyan, mint a halál. Ha el 
akarja érni az embert, eléri. 

Anna néni: Az én nagyanyám azztal 
ijesztgette az agglegényeket, hogy aki nem 
nősül ezen a világon, az a túlvilágon ité/et-
napig nős ember lesz. Aki meg itt nős 
lember, az ott legény maradhat. Hát itt kell 
nősülni. 

Tamás (mosolyogva): Mert itt még sem 
élünk örökké. 

Anna néni (bólogatva): Ugy. 

Tamás: Csak még azt kéne tudni, hogy 
az az okos nagymama mivel ijesztgette 
lazokat a lányokat, akik nem akarnak férj-
ihez menni? 

Anna néni (meggyőződéssel): Olyan lány 
nincs, édes fiam. 

Tamás: Magam is azt hiszem. 
Anna néni: Hát akkor mire jó ez a 

hosszú várakozás? Én már azt hittem, pár 
héten belül férjhez megy Margi t 

Tamás: Férjhez is megy. És mondom, 
Anna néni: most már nem1 tart ujabb öt és 
tfél évig... 

Margit (belép balról). 
Anna néni (elhallgat). 
Margit (Tamás felé): Jónapot, Tom. örü-

lök, hogy eljött végre. 
Tamás: Kezét csókolom. 
Margit: Ma talán Füredy Márta is 

feljön és igy végre megismerkedhetnek. 
(Leül.) 

Anna néni (mosolyogva): Ilyen lány ez. 
Margit: Márta nagyon helyes, okos lány. 

Az intézetben ő volt a legjobb barátnőm. 
»Ä boxbajnok«, ez volt az intézeti neve. 
Mert minden sportot imád. Nagyon magá-
hoz való feleség volna. 
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Tamás: Mert nekem mindig csak az az 
egy vágyam volt, hogy egty boxbajnok 
legyen a feleségem. 

Anna néni (mint aki magára akarja 
'hagyni a fiatalokat) : Jaj, édes gyermekeim, 
a konyháról egészen megfeledkeztem. (A 
kulcsait csörgetve, jobbra el, de az ajtó-
ból még szeretettel visszanéz a f iatalokra) 

Margit ( Anna néni után néz, aztán el-
komolyodva): Elküldte azt a pénzt, Tonj? 

Tamás: El. Fräulein Marie H of fernek, 
18.000 koronát. 

Margit: Most már elveheti szegény Ko-
vács tanár ur. Milyen boldogok lesznek. 

Tamás: Az mindenesetre nagyon szép 
dolog, ha az ember mások boldogságával 
törődik. 

(Szünet. ) 
Tamás (hosszabb szünet után keményen): 

Tiz perc múlva itt a pesti vonat. 
Margit (ismétli): Tiz perc múlva itt a 

pesti vonat. 
Tamás (feláll, rágyújt egy cigarettára, 

átsétál a zongora felé): Ezt" a tiz percet 
kissé hosszúnak fogja érezni (mosolyogva), 
még az én társaságomban is. (Leül a zon-
gora mellé, halkan valami gyorsütemű tánc-
dalba kezd. Margit beszéde és a tánczenék, 
melyeket Tamás rendszertelen összevissza-
ságban játszik, élénk ellentétben vannak 
egymással.) Mondja... (jobbra mutatva; és 
Hnna néni?... 

Margit: Még nem tud semmiről. 
(Szünet. ) 

élargit (az ablaknál hirtelen megfor-
dulva): Mondja Tamás... de őszintén mondja 
meg, magának mi a véleménye arról... 

Tamás: Miről? 
Margit: Arról... hogy... azt az embert 

ide hivtam... hogy itt akarok vele még egy-
szer szembenézni... 

Tamás (mosolyogva): Most kérdi a vé-
leményemet, mikor már a szomszéd állo-
máson a vonat. (Zongorázik.) 

Margit: Tamás, talán elhiszi nekem, hogy 
az elmúlt éjszakákon többet gondolkoztam, 
mint aludtam... (Mialatt kinéz az ablakon.) 
fin nagyon meggondoltam1 azt, amit tet-
tem. És ugy érzem, hogy azt az öt percet, 
azt az öt percet, amelyben szemben fogunk 
álxni, el nem engedhetem. Ugy érzem, hogy 
anélkül az öt perc nélkül csorba lenne az 
én életem, ha száz évig élnék is. Magának 
megmondom, Tamás, hogy néha magam 
is megdöbbenek attól a gyűlölettől, mely 
bennem él s amely követeli tőlem ezt az 
öt percet. 

Tamás: Miért mentegetődzik,előtiem. Ma-

gam is szeretném látni Lengyelné arcát, 
ha magát meglátja. 

Margit: Higyje el, Tamás, ennyi harag 
nincs bennem szegény asszony iránt. Egy 
anya, aki fia szerencséjét látta veszélyben. 
Az asszony miattam1 el se jöjjön. De a fia 
igen. (Egyre jobban belemelegedve.) Vele 
találkoznom kell. Leül. Maga elé.) Száz-
szor is magam1 elé képzeitemi azt a jelenetet. 
Jörn majd. Jön. O, Lengyel Ervin. Hozzám; 
a kis »vidéki gazdag lányhoz«, akit pár 
levéllel eiszéditett. Hová lesz a sima jó 
modora, ha majd engem: meglát. (Egyre 
élesebben.) Hova lesz a bizton fellépése, 
a bátorsága, az ereje? (ökö;i c szorított 
kézzel. ) Most találjon ki valamit, a hitvány ! 
Most keressen szép, forró szavakat, most, 
mikor megint Balázs Margit vagyok. 
Engem, akit kétszeresen megcsalt, csaljon 
meg harmadszor — ha tud! (Hosszabb 
szünet után, csendesebben folytatja. ) Azért... 
néha... megszólal bennem egy hang, mely 
védi ezt az embert. 

Tamás: Gondoltam. (A vidám tánczenék. 
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melyekből Tamás egy-két taktust játszik 
egy kézzel, mintha könnyeden gúnyolnák 
Margit nagy felháborodását. ) 

Margit: Hiszen olyan nehéz elhinni, hogy 
valaki csak a pénzért ilyen hitvány tudna 
lenni. Ha nem jön el, én nem megyek 
utána. Ha nem jön el... (Vállat von.) 

Tamás (néhány hangos akkorddal meg-
zavarja a csendet, majd eltordul a zongo-
rától. Határozottan.) Eljön. (Feláll.) 

Margit (emelt hangon): Hát ha el mer 
jönni... 

Tamás: Ha el mer jönni, büntesse meg 
szigorúan és — menjen hozzá feleségül. De 
lehetőleg öt és fél éven belüü ! 

Margit: Szeretném, ha most komolyan 
beszélne velem, de maga, Tamás, mióta 
áttért a pipáról a cigarettára, túlságosan 
könnyedén ítéli meg az életet. 

Tamás (kanolyan): Maga pedig az el-
múlt hetekben nemcsak, hogy nem tudta el-
felejteni a Pesten történtekei, nanem egyre 
többet gondol vissza rájuk. Maga azt 
mondta: ami történt, olyan volt, mint 
egy álom. De vannak álmok, melyeket nem 
tudunk elfelejteni. 

(A vonat messze, hosszan fütyül.) 
Tamás: A vonat. (Erősen Margitra néz.) 
Margit (megrezzenve): A vonat, ö l perc 

múlva itt lesz. Ha itt lesz. 
Tamás: Itt lesz. 
Margit: illkkor (határozottan) én me-

gyek átöltözni. (Indul jobbra.) 
Tamás: Átöltözni? 
Margit (keserűen): Hogyne. A »vő-

legényem« jön. Illik ünnepiben fogadni. 
(El balra.) 

lamas (cigarettáját a hamutartóba 
dobja, majd ujabb cigarettát vesz élő és a 
régi cigarettával rágyújt az újra). 

János (jobbról jön): Hát a fiatal ur 
egyedül van? Én meg már vagy tiz perce 
strázsálok az ajtó előtt és nem jövök be, 
mert azt hittem az öreg eszemmel... 

Tamás: Hogy nem vagyok egyedül. 
János: Rzt. Ejnye, de piszkos a ka-

bátja. (Kis kefét vesz ki a zsebéből, j Lát-
szik, hogy nincs asszony a háznál. 

Tamás: Ne kezd elölről, öreg János. 
János (Tamás ruháját pucolva): Nem 

embernek való élet ez a legényélet. Még 
Adám apánk is megnősült a paradicsomban. 

Tamás (mosolyogva ) : Pedig ehhez előbb 
ki kellett operáltatni az oldalbordáját, mi? 

János: Rz. Aztán mégis csak megtette. 
Tamás: Csakhogy, öreg János, Adám 

apánk még nem tudta, mit csinál, ö volt 
az első ember, aki ezt megpróbálta. 

János: Okosan tette. 

Tamás: Meg aztán ö nem igen válogat-
hatott a hölgyek között. Könnyen kitalál-
hatta, melyiket kell elvennie. (Kis szünet 
után.J És ki tudja, vájjon jobb lenne-e 
ugy. Mondd, te, régen nősültél? 

János: Nem olyan régen. 
Tamás: Hány éve? 
János: Még nincs negyvennyolc eszten-

deje. 
-Tamás: Na és nem bántad meg? Az 

igazat mondd, öreg János. 
János: Még eddig nem. Ha csak ezután 

nem. 
Tamás: Ezt hallaná az a Strindberg. 
János (abbahagyja a kefélést): Hogy 

kicsoda? 
Tamás: Rz egy olyan ember, aki mindig 

a házasság, meg az asszonyok ellen ir. 
János: Aztán él még? 
Tamás: Már nem él. 
János: Azt mindjárt gondoltam. (To-

vább kefél.) 
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Tamás: No, tiszta már az a kabát. Kö-
szönöm, öreg János. (Indul az ajtó felé.) 
Otthon találom a jószágigazgatót? 

János: Otthon. Rz is nős ember. Három 
szép gyereke van. Olyanról vesz az em-
ber példát és nem arról a... hogy is 
hivják, aki mindig az asszonynép ellen 
ir az újságba. (Fejcsóválva.) No, nem is 
a mi vidékiünkről való izraelita az a 
Strindberger. (Jobbra el.) 

(Odakint autótülkölés. Tamás az ablakhoz 
megy, kinéz, meglepetéstől füttyent egyei, 
aztán gyorsan el jobbra.) 

Márta (csinos, élénk fiatat lány, kezé-
ben tenniszütö. Mozdulatai, fellépése fér-
fias. Anna néni virágot hoz, a virágot el-
rendezgeti a szobában nagy gyorsan. ) 

Anna néni: Ugy-e megbocsátasz, édes 
Mártám, de a vendégek... (Rakosgat, igaz-
gat.) 

Márta: Csak menjen, drága flnna néni 
a vendégek elé. Én majd találok itt addig 
valami olvasnivalót. (Ä könyvek közt keres-
gélve. ) Őszintén mondva, nem zavarnék 
egy percig sem, de hallom, Várady Tamás 
is itt van már és annyit "hallottam róla, 
hogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Érdekes 
ember lehet. Én soha sem láttam, de 
meg' mernék rá esküdni, hogy száz ember 
köziül megismerném. 

Anna néni: Így ni. Hát akkor nem 
haragszol, édes Mártám? (El jobbra.) 

Márta: Dehogy haragszom, édes néni 
Már találtam is egy jó könyvet. (Olvasni 
kezdi a könyvet, pár sort olvas, eldobja, 
ujabb könyvet kçres, belenéz, azt is el-
dobja, majd egy harmadik könyvbe kezd. 1 

Ervin (balról jön. Majdnem a felismerhe-
tetlenségig megváltozott, arca feltűnően sá-
padt, mozdulatai fáradtak, látszik rajta, 
hogy nagyon lehangolt és ideges. Mikor 
Mártát meglátja, megdöbbenve áll meg). 

Márta (feláll, zavartan mosolyog). 
Ervin (nagyon küzdve mondanivalójá-

val): Bocsánat, hogy igy berontottam... 
Ilyen váratlanul, ilyen... (A tejét simogatja, 
mint aki szédül is egy kissé.) 

Márta: Én, őszinte lány vagyok, nem 
affektálok és megmondom, nem jött várat-
lanul, hiszen tudtam, hogy találkozni fo-
gunk. Sőt, most itt éppen magát vártam. 

Ervin (egyre nagyobb zavarban): Igen, 
de furcsa... Még csak be sem mutatkoztam. 
(Egy lépést előre megy.) 

Márta: Ugyan, csalt nan fog bemutató 
kőzni. Hiszen éppen az volt az eredeti, hogy 

maga bejött, megállt, rámnézett és mindjárt 
megszólított. Hogy beszélni kezdett velem 
mint egy ismerőssel. Én nem szeretem a 
fölösleges formaságokat. Tudom, más va-
gyok, mint a tjölbbi lány. De tudom1, maga is 
más, mint a többi férfiak. Minek sokat 
okoskodni? Én nagyon jól ismeremi magát, 
hiszen mindent tudok magáról. Maga is 
hallhatott rólam, ha rokonszenvezünk egy-
mással, miért ne legyiünk mindjárt jó bará-
tok — nem igaz? 

Ervin (egyre nagyobb kinban): De, 
hogyne. (Zsebkendőjével törölgeti homlo-
lokát. ) Csak, mégis... 

Márta: Lássa, én rögtön megismertem 
magiát. Épp az előbb beszéltünk Änna néni-
vel magáról és neki is megmondtam, ha 
száz idegen férfi között látnám, én megis-
merném és megmutatnám, ez az. Nem taga-
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dorn, én ilyen vagyok. Lehet, hogy a sport 
teszi. Nem ül le? 

Ervin (leül. Kis szünet után): Félek... 
hogy csak nagyon rövid ideig lehelünk 
most itt egyedül, négyszemközt. Talán 
órákig leszünk együtt társaságban, kitéve 
bizonyos célzásoknak s igy nem mond-
hatnám el azonnal őszintén öninek, amit 
elmondanom kötelesség... Kisasszony! 

Márta (elragadtatva): Nahát, pont ilyen-
nek képzeltem el. De pont ilyennek. 

Ervin (zsebéből egy levelet vesz elő): 
£n... eredetileg levélben akartam... meg 
is irtam a levelet... de aztán... hogy... 
hogy mégis eljöttem... igen, elhoztam a le-
velet mert... Én... számoltam azzal... hogy 
az első napon nem tudtunk hosszabb ideig 
négyszemközt maradni... Különben is, amit 
ebből a levélből öt perc alatt meg fog 
tudni, azt mai lelkiállapotomban nem tud-
nám elmondani... egy év alatt sem. Âzért 
kérem, ne Ítéljen ei ezért az ötletért. 

Márta: Ellenkezőleg. Én ezt nagyon 
stramm ötletnek tartom. (Átveszi a levelet.) 
'És rögtön el is fogom olvasni ezt a levelet. 

Ervm (ijedt mozdulattal): Épp ellenkező-
leg, arra kérném, hogy ne itt... és semmi-
esetre sem előttem. Ha egyedül lesz a 
Szobájában és teljes figyelemmel olvas-
hatja... én azt hiszem, remélem... meg fog 
mozdulni a szive és meg fog érteni engem. 

Márta: Én is azt hiszem. (Katonásan 
megrázza a kezét.) 

trvin: Én megyek. Nem akarom, hogy 
tudják, hogy már beszéltünk kettesben... 
A fő, hogyha ezt a levelet elolvassa, min-
den L meg fog tudni és a mi kettőnk ügye 
tisztázódni fog. Igen, ez a fő, hiszen azért 
jöttem ide el. Es bocsássa meg, hogy igy 
rárontottam. 

Márta: De kérem, én tudtam, hogy 
maga egy érdekes ember és nem is vártam 
mást. 

Ervin: Igen. Még egyszer köszönöm, hogy 
igy megkönnyítette a dolgot. És olvassa 
el a levelet... És köszönöm. (A jobboldali 
ajtó nyilik, Ervin g'yorsan balra el.) 

János (jobbról): Kis kisasszonykámat 
nem tetszett látni? 

Márta: Nem. 
János: Hát egyedül tetszett itt lenni? 
Márta: Várady Tamás volt itt. 
János: Kicsoda? (Kinyitja az ajtót.) 

Hiszen a Tamás fiatal ur ott beszélget a 
jószágigazgatóval. Most meg éppen jön 
errefelé. 

Márta (a levélre néz): Hát akkor ki 

volt az, aki most itt megkérte aa én 
kezemet? 

János (el). 
Márta (várakozóan néz az ajtóra). 
Tamás (jobbról bejön, megáll, Márta 

és Tamás hosszan, érdeklődve nézik egy-
mást). 

Tamás: Kisasszony, ha ön nem is ismer 
engem, én önt annál jobban. 

Márta (mosolyogva): Még sem jobban, 
mint én önt, kedves — Tamás. 

Tamás: Hogyan találta ki, hogy én va-
gyok? 

Márta: Rögtön megismertem. Ha vala-
hol száz idegen férfi között láttam volna 
meg', rögtön rámutattam volna magára: ez 
az. Azok után, amiket magáról hallotíaim, 
pont ilyennek képzeltem. 

Tamas: Most jó volna tudni, hogy ez 
bók-e vagy sértés. Mindegy, a fő, hogy 
megismerkedtünk, kedves Márta. Nem 
tudom, nem veszi-e rossz néven, hogy igy 
szólítom. De gondolom, ilyen régi isme• 
rősök, mint amilyenek mi vagyunk... 

Márta: Csak nem akar rendreutasítani 
azért, mert az előbb azt mondtam magának : 

N E U M A N N F A N N Y 
n ő i d i v a t l e r m e V. , E r z s é b e t - t é r 1 9 

K é s z í t 
modell szerint saját és hozott anyagból legújabb 
francia toaletteket, köpenyeket és kosztümöket 

Kézimunka -diszmükészitő iparművész hozott 
anyagokat ju tányosán n í m n i v PC TÁDCAI 
dolgoz fel művészileg Ü A 1 Í l&Ii&Al 
IV., Koronaherceg-utca 3. :: Telefon : 64—99 

Alapítva 1879 

S a l l a Ä S i o 
Angol 6a francia urlűivat 

Különlegességek nagybani raktára 
K e r e s l t e d d k n e k á r e n g e d m é n y 

Hem hangzatos reklám, s s r a s s r s t 
zernyitj'ákfhogy a FÖIlfeMflß HOrSÍt " 0 » , 
Margit-Wider, Margit-szappan 
Odlt, szépít fiatalit! Békebeli minőségben 

minden gyógyszertárban és drogériában kaphatók. 

Aranyszőke les «Ban-Kle EAO M M 
használja (50.— K), barna vagy fekete hajat nyer az Eis-
ner-féle dió-kivonattól. (50.— K). Eisner-drogeria, főb 

kam. száll. Budapest, VI., Andrásy-ut 37. 

G a b a r d l n é s s e l y e m t r i c ó - r u h á k 4 8 0 0 k o - f « î a f t î h f t V M f i í f o l l h l í ' V h N H 
r ó n á t ó l . B l ú z o k 8 8 0 k o r o n á t ó l . J u m p e r e k abfltiUbl ODUclllIUZlJllll 
é s c s í k o s a n g o l a l j a k 1 8 0 0 k o r o n á t ó l IV. , E g y e t e m - u t c a 7 . 

HKlAllftlr f iAl l f t lmähfl f fűzőjét teljesen modernre, legutolsó francia divat szerint 
n o i g y e i i n g y e i n i e i j e ! átalakítja, uj fűzőket, mell- Kramer Adé l füzőszalonja, 
m H U B B U B H H n H tartókat, tisztításokat elvállal Budapest, Népszinház-utca 1 \ szám 



SZÍNHÁZI ÉLET 57 

Tamás? Észne fogja venni, 'hogy én nem 
vagyok barátja a fölösleges formaságok-
nak. 

Tamás: Én sem. 
Márta: Éppen az tetszeti nekem, hogy 

amikor maga bejött, megállt és rámnézetr, 
ugy szólitoti meg, mint valami ismerőst. 
Nézze, én egész bizalmasan beszélek ma-
gával... 

Tamás: Csak bátran, hiszen most már 
több mint két perce ismerjük egymást. 

Márta: Tudja, Tamás, ha maga beszél, 
az ember sohasem tudja, komolyan gondolja 
vagy gúnyolódik. Én magával nagyon sokait 
tudnék veszekedni. 

Tamás: flzt hiszem, én is magával. 
Márta: Én nagyon szeretek vitatkozni. 
Tamás: Én is, de nem boxbajnokkal. 
Márta: Ezt is tudja? 
Tamás: Ezt is. 
Márta: És — talán nem tartja egészsé-

ges sportnak a boxot? 
Tamás: Sőt. És l ő l e j hölgyek számára 

nagyon megtelelő. 
Márta: Megint gúnyolódik. 
Tamás: Annyira nem, hogy ma már 

mondtam valakinek, hogy álmaim1 álma 
valósulna meg, ha egy boxbajnok lenne 
a teleségem. 

Márta (közelebb lép): Ezt komolyan 
mondta? 

Tamás (ijedten): Nem, nem, ezt tréfá-
ból mondtam. \ 

Márta (megsértődve, tréfásan): Téved1, 
ha azt hiszi, hogy nincsenek olyan em-
berek, akik szivesen vennék, ha egy »box-
.bajnok« lenne a feleségük. Magának elárul-
hatom... 

Tamás: Mint régi ismerősnek. 
Márta: Hogy ebben a levélben is a 

kezemet kéri valaki. Ä »boxbajnok« kezét. 
Tamás: És maga? Még habozik? 
Márta: Nem szoktam habozni. Ha el-

olvasom a levelet, öt .perc alatt döntök, 
i-gen vagy nem. Én ilyen vagyok. 

Tamás: Ä sport teszi. 
Márta: Vannak nők, akik amig' kimondL 

ják a boldogító igent, két-három évig is 
gondolkoznak. 

Tamás (keserűen ) : Sőt, öt és fél évig is. 
Márta: Én ezt nem tudom megérteni. 

Véleményem szerint egy férfi és egy nő 
egy hónap alatt nagyon is kiismerhetik 
egymást. 

~ Tamás: Kevesebb is elég ehhez. 
Márta: Azt hiszi, nem? 
Tamás: De ezt a legkomolyabban mond-

tam. 
Márta: Ha két ember két hétig mindig 

együtt van. Oj jé. Sok is. 
Tamás: Igaza van. Egy heti mátkaság, 

ez az ideális. 

Márta: Nem. Az ideális az volna... 
Tudja, én mindig ugy képzeltem, egyszer 
taeg is álmodtam... 

Tamás: Álmodni is szokott? Látja, ezt 
nem tételeztem tel magáról. 

Márta: Hallja! H a nem hallgat meg ko-
molyan, én Isten bizony megboxolom. Ide 
figyeljen. Én ugy képzeltem, hogy én egy-
szer találkozom illetővel, aki ei fog venni. 
Tegyük fel, én itt ülnék, ö meg jönne 
innen. (Jobbra mutat, ahonnan Tamás jött.) 

Tamás (mosolyogva balra mutat): És 
ha innen jönne? 

Márta (komolyan): De én ugy álmod-
tam (jobbra mutat), hogy innen fog jönni. 
(Kis szünet. ) Szóval, innen jönne, meg-
állna, ránéznénk egymásra, beszélgetnénk 
és én máris tudnám, hogy ez lesz a férjem, 
ó meg1 tudná, hogy én leszek a felesége. 
Pár perc múlva minden átmenet nélkül 
ó megkérdezné: Hozzám jön? Én azt mon-
danám: Igen. Semmi holdvilág, semmi li-
monádé. — De hol az a férfi, akiben 
volna ennyi bátorság? 

Tamás: Olyan férfi akadna. De hol az a 
nő, aki az ilyen gyors támadást ne tartaná 
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illetlennek? Maguk megsértődnének. 
Márta: Én nem. 
Tamás: Ezt csak ugy mondja. Ha pró-

bára tenném, meggondolná magát. 
Márta: Próbálja meg. 
Tamás (közelebb lép): Én azt, amit mi 

most beszéltünk, komolyan veszem1. 'És 
maga? 

Márta (lesüti a szemét). 
Tamás (mosolyogva): Márta, maga az 

első boxbajnok, akit én pirulni láttam. 
Márta (zavartan menekül jobbra): Isten 

vele, Tamás. 
Tamás: Dehát hova megy? 
Márta: A kertbe. Elolvasom' ezt a leve-

let. (El jobbra.) 
Tamás: De Márta! (Diadalmasan bele-

néz a tükörbe, majd mosolyogva Márta 
után el jobbra.) 

János (Lengyelnéhez)': Ha méltóztatná-
nak átfáradni a nagyszalonba. 

Lengyel (aki csupa élénkség): Mindjárt 
átmegyünk, mindjárt. (Feleségéhez): Ulj le, 
fiam. 

Lengyelné (aki fáradt és beteges, leül ). 
Lengyel (Jánoshoz): R feleségem kissé 

fáradt, de mindjárt átmegyünk. Két perc. 
János (meghajol, el). 
Lengyel: Én mondhatom, el vagyok 

ragadtatva. Itt minden olyan finom. Látod, 
fiam, ez az, ami nálunk nem volt meg. 
Amiről én mindig álmodtam. Ä szolid gaz-
dagság. Ha az ember látja ezeket a földe-
ket, a teheneket, a lovakat és a minden-
féle kisebb állatokat, amik, amerre nézünk, 
legelnek és ez a park, ez a kastély, ezek 
a finom öreg cselédek és ez az Anna 
néni, egy ilyen egyszerű, kedves öregasz-
szony, há t minden olyan, amilyennek lennie 
kell. (Halkitva. ) És Ervinnek csak a kezét 
kellene kinyújtani és mindez az öve volna. 
Hát nem rettenetes, hogy ez a fiu ujabban 
hallani sem akar erről, hogy1 szinte erőszak-
kal kellett ide behozni... de a fő, hogy 
itt van és látja a tulajdon szemével. (Hir-
telen.) De hát: te csak ülsz, ülsz, még 
csak körül sem nézel egy kissé. 

Lengyelné (siránkozva ) : Én olyan be-
teg vagyok. 

Lengyel: Már megint? Akarsz egy kis 
brómot? 

Lengyelné (halálosan szomorúan ) : Bró-
mot? Nekem pár hét óta a szivemnél olyan 
nyomásom van. Itt. Alig tudok lélegzetet 
venni. 

Lengyel: Az orvos azt mondta, semmi 
bajod, képzelödöl. 

Lengyelné: Az orvos azt mondta, hogy 
semmi bajom. Én pedig három hét óta alig 
alszom. És ha egy percre elalszom (meg-
borzadva) olyan álmaim vannak... 

Ervin (jön balról. Száraz hangon): Azt 

mondták: a nagyszalonban... (Indul jobbra.) 
Lengyel (Ervinhez): Hát Ervin, te csak 

jö&z, mész és egy szót sem szólsz mind-
ehhez, ami itt van? 

Ervin (szárazon): Mit mondjak? 
Lengyel: Hát nem gyönyörű? 
Ervin (ugyanugy): De gyönyörű. 
Lengyelné (gyengéden): Édes jó fiam, 

olyan sápadt vagy, talán /jó volna, ha 
délután... 

Ervin (apjára nézve): Nincs nekem 
semmi bajom. (Indul jobbra.) 

Lengyelné: És mondd... A lányt miért 
nem látni? Neked már igazán beszélned 
kellett volna vele. 

Ervin: Beszéltem vele. 
Lengyelné: Már beszéltél vele? 
Ervin (Lengyelnek válaszol): Már beszél-

tem vele. 
Lengyel (aggódva): És... milyen?... Na-

gyon... izé? 
Ervin (ridegen): Nem csúnya. Szép. 
Lengyel (lelkesen): Még nem is csúnya? 

Látod, csak neked lehet ilyen szerencséd. 
Ervin (keserűen): Igen. Nekem nagy 

szerencsém van. (El jobbra.) 
Lengyel (fejcsóválva utána néz). 
Lengyelné (kétségbeesve): Láttad!? Nem 

lehet ráismerni. 
Lengyel: Egy kicsit sápadt. 
Lengyelné: Ot is beteggé tette ez a 

dolog. 
Lengyel: Ezen a levegőn két hét alatt 

rendbe jön. Itt még a levegő is kincset ér. 
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Lengyelné (szomorúan rázza a tejét): 
Mit ér ' az?... Láttad, hoyyan nézeti rám? 
Mióta... az a lány... eltűnt, mindig igy 
néz rám. (EgyTe nagyobb kétségbeeséssel.) 
Tulajdon ti am ugy néz rám, mint egy 
gyilkosra. Mindig ugy néz rám, mintha 
mondaná: TE (ölted meg, te kergetted a 
Dunába azt a szegény lányt. Jaj, miért 
is mondtam azt azzal az ezüstkanállal, 
Csak azt a kanalat ne mondtam! volna, azt 
vette szegény ugy a lelkére. (Egyre jobban 
kínozva magát. ) Csak tudnám, hogy életben 
van, nem bánnám1, ha el is venné Ervin, 
hiszen mióta a Klotid néni meghalt, ezt 
is tehetné... R Klotild néni is meghalt, 
de nekem már semmiben sem lehet örö-
möm, mert mindaddig1 magam előtt lá-
tom... 

Lengyel: Már megint kezded? Megiut 
iöl fogod izgatni magadat. Rz a lány el-
tűnt, Istenem, valahol állásban van. 

Lengyelné: Äkkor Ervin megtalálta 
volna. Kereste mindenütt. 

Lengyel: Majd megkerül. Nem kell gon-
dolni rá. 

Lengyelné: Rzt könnyű mondani. De 
mikor az ember éjjel nem tud aludni... 
és a szoba sarkából, mintha lépteket hal-
lanék és egyszerre a tulajdon szememmel 
látom. 

Lengyel: Az orvos megmondta mi az. 
Hallucinálsz, brómot adott. 

Lengyelné: Brómot adott. De én mégis 
látom vizesen, mintha a Dunából lépett 
volna ki. És- rámnéz. (Fejét lehajtva.) 
Ödön, én olyan rosszul vagyok... Egy pohár 
vizet. 

Lengyel (ügyetlenül): Vizet, honnan ve-
gyek én itt vizet?! (El jobbra.) 

Lengyelné (sóhajtva magához tér, fel-
áll, a tükörhöz lép, hogy megigazítsa a 
haját). 

Margit (bejön balról, meglátja Lengyel-
nét, gyorsan visszahúzódik). 

Lengyelné (a tükörből látta ezt, halálra 
ijedt, megmered, mint egy sóbálvány, nagy 
kiizködések után törnek ki belőle az első 
hangok: Jaj, Istenem, segítség. (Homlokán 
a verejtékcseppek. ) 

Lengyelné (dadogva): Ödön... Ödön... 
hol vagy ? 

Lengyel (pohár vizet és 'kanalat hoz. 
A\egrémülve): De hát mi a bajod, hogy 
igy -

Lengyelné (remegve): Ödön... Most ott 
állt... Ott... 

Lengyel: Kicsoda? 
Lengyelné: ö... Ott az ajtónál... Me-

gint megjelent... A tükörbői láttam. (A 
tejéhez kap kétségbeesetten. ) Istenem, most 
már világos nappal is. 

Lengyel (mint ahogy betegekkel szok-
tak beszélni ) : Nyugodj meg, édes fiam1, 
hiszen megmondta a doktor... 

Lengyelné (indulatosan): A doktor. A 
doktor nem látja, de én... Pont olyan volt, 
mint éjjel, csak nem volt vizes. Sőt, nagyon 
elegáns ruhája volt. 

Lengyel: Na, látod. Ugy látszik, egész 
jó dolga van. 

Lengyelné: Én ebbe belehalok. 
Lengyel (megkeveri a vizet): Igyál és 

gyere. Várnak minket. 
Lengyelné (feláll, az ajtóra mutat): 

Istenem, ezen a helyen. Mintha most is 
látnám. 

Lengyel: Jói van, édes fiam, jól van. 
Lengyelné: Te nem hiszed el? 
Lengyel: De elhiszem, hogyne hinném. 

Csak gyere, várnak. És még ezt a kanalat 
is vissza kell vinnem. 

Lengyelné (befogja a fülét. Magánkí-
vül ): Kanálról ne beszélj. Kanálról hallani 
sem tudok. (Gyorsan el jobbra. Lengyel 
utána.) 

Margit (balról be, abban az utiköipeny-
ben van, melyben Lengyelnéhez megérkezett. 
Csenget Jánosnak.) 

János (jobbról bejön). 
Margit (kemény, határozott hangon be-

szél): A vendégek hol vannak? 
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János: A nagy szalonban. 
Margit: Kéretem Lengyel Ervin urat, 

táradjon be egy percre. 
János: Az egész társasággal? 
Margit: Nem. Csak Lengyel Ervin urat 

kérem. 
János (el). 
Margit (a szoba hátterébe húzódik. A 

léptek zajára a függöny mögé áll, ugy 
hogy Ervin, mikor belép a szobába, nem 
láthatja s azt hiszi, a szoba üres. Ervin 
fáradt , kimerült, szinte támolyogva jár. 
Leül egy székre. Majd meglátja a falon 
Olga fényképét, felugrik, nézi a képet, 
megdöbbenve a hasonlatosságtól ). 

Margit (sokkal eltogódottabb hangon, 
mint ahogy szeretné): Hasonlít valakihez 
ez a kép? 

Ervin (meglepetve megfordul, két lépést 
hátrál, arcát elönti a hirtelen öröm): Mar-
git! Maga él ; Én tudtam, hogy éi. De hogy 
éppen itt iogom megtalálni \ (Egy lépést 
előre lép, de aztán megáll és elgondol-
kodva ismétli): Hogy éppen itt fogom 
megtalálni... (flz öröm eltűnt arcáról, el-
komorodva): Hogy éppen itt fogom meg-
találni... (Hirtelen keserűen felnevet, ki-
egyenesedve igyekszik fölényes lenni. ) Látja, 
ez ügyes játlék volt, kisasszony. (Beleveti 
magát egy karosszékbe.) Ez igen. Ez szép, 
tökéletes, asszonyi munka volt. Olyan lel-
ketlen és gonosz... 

Margit (egy lépést előre lép, mint aki 
télbe akarja szakítani). 

Ervin (felemeli a tejét és ökölbe szo-
rított kézzel ismétli meg): Olyan lelketlen 
és gonosz, hogy férfiember mindenre gon-
dolhatott, csak ezt nem találhatta ki. Három 
hét alatt mindenre gondoltam, csak arra 
nem, hogy itt fog "várni. (Ismét össze-
roskadva. ) Pedig gondolhattam volna. 

Margit (közelebb lép, de mikor közelről 
meglátja Ervint, megdöbbenve hátrál. És; az 
őszinte részvét és ijedtség hangján): Erv in-
Ervin, mi van magával? Az arca, csak 
most látom... Beteg volt, Ervin? 

trvin (idegenül néz rá, .gondolataiból 
felrezzenve ) : Tessék? 

Margit: Ervin, kérem... Én azt hiszem... 
Én látom, hogy maga sok mindent meg-
bánhatott... Én (homlokát simogatva) furcsa, 
maga most nem is sejtheti, mi van velem... 
Én három hete keresem a leggyilkosabb 
szavakat és összefontam őket, mint egy 
ostorba... És most eldobom ezt az ostorc 
és. arra kérem magát, menjen el... Váljunk 
ei békében. Mert én nem érzek már gyű-
löletet... senki ellen... mert én megbocsájj 
tottam magának azt, amit vétkezett elle-
nem... 

Ervin: Amit vétkeztem? (Feláll.) Én vét-
keztem valaki ellen, de az a valaki nem ön 

volt, kisasszony. Én vétkeztem (a távolba 
tekint) egy elmuU életben, mely messze 
van tőlem, nagyon messze. De vétkemért 
megfizettem1 a fiatalságommal, a jó ked-
vemmel, a hitemmel fizettem érte. De ha 
a világ minden térfia összefogna és egy 
akarattal pokollá tenné a földet minden 
nő számára, a világ minden asszonyának 
szenvedése nem volna elegendő fizíetség 
azért a három hétig tartó lelketlen já-
tékért... 

Margit: Nem értem. Hát a történtek 
után mit képzelt? 

Ervin (megvetéssel): Azt semmiesetre 
sem, hogy ide fog jönni. 

Margit: Hogy ide fogok jönni? H á t még 
mindig nem érti? (Leveti a köpenyt, ott 
áll szemben Ervinnel ragyogó estélyi ruhá-
bgfl. ) Én... Balázs Margit vagyok. (Ki-
egyenesedve. ) Én... Balázs Bálint lánya, 
elmentem magukhoz, megnézni, ki az a 
Lengyel Ervin, aki ismeretlenül olyan kü-
lönös leveleket ir nekem. Maguk a vonat-
nál vártak, én autón jöttem. Maguk éppeH 
nevelőnőt is vártak. A véletlen belekevert 
egy ilyen végzetes játékba. A többit már 
tudja. 

Ervin (egész más hangon): A többit 
tudom... De én itt az előbb beszéltem egy 
növel, tennisziitő volt a kezében... 
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Margit (lelkesen): Márta volt, a barát-
nőm. Most már tud mindent és most már 
elmehet. 

Ervin: Most már tudok tnindent, de 
most már nincs okom elmenni. 

Margit (halkan megtörve): Elmehet az-
zal a tudattal, hogy én Balázs Margit, 
gyengébb voltam magával szemben, mint 
amilyen akartam lenni, amilyennek lennem 
kellett volna. 

(Hosszas csend.) 
Ervin (közelebb lép, nagyon melegen és 

meghatva ) : Margit . . 
Margit (halkan, de határozottan): Most 

menjen el, szépen. Ne keressen mentőszava-
kat, • felesleges, mert én amennyit vesz-1 

tettem ebben a játékban, legaláDb ugyan-
annyit nyertem is. Eddig ugy jártam a 
világban, mint egy turista, gyönyörködve 
néztem köröskörül. Sebek nem1 értek, mert 
volt egy páncél, mely minden nyilat fel-
fogott: a gazdagság. Egy hónapig a páncél 
nélkül jártam az életben. Megtudtam, mi 
az élet. Nem is .lettem szegény lány, 
csak a látszat elég volt. Az a látszat, hogy 
szegény vagyok és csupa fájdalom lett 
egyszerre az élet; (Megborzadva íaz emlékek-
től. ) /ízt a négy hetet jó volna elfelejteni, 
de talán jó, hogy azt a négy hetet nem 
lehet elfelejteni. 

Ervin: Mindent felejtsen el, Margit... 
Csak egyet nem. Azt a félórát ne felejtse 
el... Äzt a félórát az égö felhők alatt. 

Margit (csendesen): Azt hittem, ilyes-
mitől megkímél. 

Ervin (egy lépést hátrálva): Én elme-
gyek, de előbb megkérdem1: el tudja kép-
zelni, hogy a mi két életünk ugy elka-
nyarodjék egymástól, hogy; soha ne találd 
kőzzék többé? Mondja meg, «ha igy érzi. 
De azt is mondja meg' (egy lépést kötze-
ledik) őszintén, ha belül érez egy mindent 
tnlkiabáló hangot, mint ahogy én hallom, 
mely azt mondja (még közelebb lép): 
Ne gondolkozz, hanem menj lOda, fogd 
meg a kezét és vidd, mért ha ezt e lmulass 
tod, ez a perc soha nem jön vissza. 

Margit (meghatva, de azért határozot-
tan) : Ervin, ha én még egyszer hinni 
tudnék magának... De maga kétszer csalt 
meg engem... Még meg tudnám bocsátani, 
hogy megcsalta a gazdag lányt, akit nem 
ismert, de hogy azt a másikat is meg-
csalta, aki én voltam, testemmel, lelkem-t 
mel... 

Ervin (tiltakozva): Ezt a másikat én 

nem csaltam meg. (Halkabfclam.) Igaz... 
ugy közeledtem hozzá... hazugsággal... de 
nem is tudtam, mit teszek, hiszen megszédí-
tett a szépsége... (végignézi Margiton j a 
szépsége, amely ebben a ruhában... 

Margit (elfogódott nangon): Bucsuzz|unk, 
Ervin. 

Ervin: Megszédített a szépsége... De 
már azon az estén, ott a ligetben, én ha-
lálos őszintén beszéltem. 

Margit: Ha én... még fegyszer... hinni 
tudnék magának, valakinek... 

Ervin (kiegyenesedve, szavait nagyon ki-
élezve): Maga, Margit, nem hiszi azt, amit 
én most beszélek? 

Margit (ugyanilyen hangon): Miért jött 
éi, ide? Kit kereseti i t t? Ebben a házban? 

Ervin (határozottan): Eljöttem ide, bo-
csánatot kérni Balázs Margittói, mert ő 
volt az, akit én megcsaltam, eljöttem ide, 
bocsánatot kérni és elbúcsúzni tőle örökre. 
Ezt nem hiszi el nekem? 

Margit: Ha ezt el tudnám hinni... Vagy 
ha el tudnám hinni, hogy azt a másikat... 
szerette, hogy szenvedett érte, utána... 

Ervin (csüggedten): Az én tanúimnak és 

VA«ÖIÍÍlKKIKLViItS£I1JK,„»w,MUS2ÜtSMUNIÜfV/á!Ai 
ouTt.ti BORDYÏPIREUUI» 

Cipőimet még mindig változatlan olcsó 
árban Ä 6 0 0 K ö r . ö Ä ö , 
sárga női félcipő, ÍOOO lcor.-íól teltebb, fehér 
női és gyermek vászoncipők minden fazonban külföldről 
érkeztek. Tennisz- és tornacipők minden sziliben és kivi-
telben állandóan raktáron. Sc&Uler c é f l , Budapest, 
Döbrentei-tér 4—6. - Telefon : 5—71 — Alapíttatott 1898. 

G ULYÁS PÄL, főúri ripéii 
b a l g a k i r . h e r c e g i s z á l l í t * 
IV., K a p l o n y - u t c a 3 . u i œ 

S 
Briliánsokat, gyöngyöket, régiségeké t 
m i n d e n k i n é l d r A g & b f c a n t n s i 

ZÉKKkV EMIL « k u a r i s i 
K i r á l y - u t c a 5 1 . JzembenmPTPT™O•1 

T e l e f o n 1 6 9 4 7 E X P R S E S S " I C Ő T Ö D E A r a d i u t c a 3 3 
A hölgyek szives figyelmébe ajánljuk üzemünk megtekintését — Speciálgépek villanyerőre 

T A K A R Í T Á S 

P A X - v â l I a l a t n à l 
E L E Q A N S S Z O B A F E S T É S 

T e l e f o n 6 1 - 0 6 , 1 4 1 - 4 6 

P O L O S K f l l K T Á S 
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bizonyítékaimnak oh fteli lenniük a magla 
szivében. Mihelyt bizonyítékot kér, már nem 
is érdemes bizonyítani. Vagy érzi, hogy mel-
lettem a helye, vagy nem. Ha érzi, akkor 
velem jön. Újra tokozódottan nekihevülve.) 
Nekem csak ugy kell, ha akkor is jönne, 
ha az egész világ azt mondja: őrültség. 
Akkor is jönne, ha minden tanú és bizo-
nyíték ellenem sorakozna. De ha magiai 
gondolkodik és tanukat keres, akkor mi 
elvesztünk egymás számára. 

(Hosszabb csend.) 
Margit (halkan): Ei akar menni? (Köny-

nyek között.) Hát ha... el akar... ha el 
tud menni... akkor menjen. Isten vele (Kezét 
nyújtja. ) 

Ervin (kezében tart ja a kezét): Es ha 
én... nem engedném el a kezét... mint 
ahogy nem engedem, mert ez a kéz nem 
menekült az enyém; elől... 

Margit (könnek között mosolyogva): Er-
vin, maga... el akart menni... 

Ervin: Margit, ha keli arra bizonyíték, 
bogy akii én (átöleli) most... a karomban 
tartok, az nem egy másik Margit, ha kell, 
csak egy bizonyíték lehet, egy csók, amely 
párja egy régi csóknak... (Megcsókolja. 
Jobbról erőteljes kopogtatás, Tamás be-
lép.) 

Tamás (megáll az ajtóban, elképedve): 
Pardon. 

Margit (mosolyogva): Jöjjön közelebb, 
Tamás, ez az az Ervin, akit én ma innen 
ki akartam dobni. 

Tamás (kezet fog Ervinnel): Amint lá-
tom, ez kitűnően sikerült is. (Egy levelet 
nyújt Ervinnek.) Itt a levél, amelyet téve-
désből Mártának adott át. 

Ervin: Az én levelem. (Margit felé): 
Tessék a bizonyíték. 

Tamás: Amig elolvassa, mi talán rágyúj-
tunk. Parancsol egy cigarettát? 

Ervin: Köszönöm. De (a zsebéből egy: 
angol pipát vesz elő) én most már áttérek 
a pipára. 

Márta (hangja kívülről a kertből): Ta-
más! 

Tamás (az ablakon át kiszól): Jövök. 
Margit (Ervinhez simulva, mosolyogva 

néz Tamásra ) : Én azt hiszem, Tom, nem-
sokára maga is — visszatér a pipához. 

(Függöny.) 

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

U n r v t i l m K b n t ruhákat jutányos árban készít és 
ftUUlUUlUABI, modellek szerint művésziesen 
alakit F ü r e d i B é l â n é angol, francia nöi divat-

szalonja Budapest, IV„ Kossuth Lajos-utca 15, 

Házvezetőnőt, vhSkls™k': 
kisasszonyt ha keres, avagy ilyen állást 
óhajt elnyerni, forduljon „A HÁZVEZETŐNŐ" 
kiadóhivatalához, VIII., Rákóczi-ut 53. sz. 
Telefon József 30—59. Válaszbélyeg. c . fővárosi 

Városliget 
Telefon 55—55 

Naponta este Ys8 órakor 
a f é n y e s á p r i l i s i 

m ű s o r 
csütörtök, szombat, vasár- és 

ünnepnap délután 4 órakor 
családi és gyermekelőadás 

által hozott szövetekből jutányos 
áron készítek elegáns angol női 
kosztümöket és köpenyeket Spe-
cialista lovagló és sportruhákban 

Kluth Alajos, IT, Papnövelde-n. 8 

SOtOtt KGDR1DÎ mérték szerint készt, 

ö i o i i r f l h á t " i z s M ö BBDhotod« 
UlUll IUUU1 » VI, Király-utca 86. » 

f iS lHni f f l l f l in^vni onűulactóval, manikür, szépsïs-
OUlSylSlui UitUI ápolás éts archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. S2 

Épp most 
hang-

megjelent 
lemez 

Budapest, P*. Ter*i-k6rut 34. 

ú j d o n s á g a i n k ! 
műsorát kérje | y , g y f a ^ 

HANGSZER-OTTHON 
FEKETE MIHÁLY 

GRAMMOFON- ES LEMEZOSZTÁLYÁBAN 
BUDAPEST, JOZSEF-KÓRUT 9. SZÁM. 

Férfidivat 
és kalapüzlet 

K.Ü1 ön legességek 
m értékszerin ti 
urikelengyék-

ben 
Telefon 108-78 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Többeknek. Ezen az ulon válaszolunk sok-

sok kedves és meleghangú levélre, amelyeket 
a jubileum óta tömegesen hoz szerkesztősé-
günkbe a posta. Gratulációk özöne érkezik, 
gyengéd női és erőteljes férfibetükkel irt le-
velek, elismerés a tízéves múltért és biztatás 
a jövőre. Mindenkinek hálásan köszönjük a 
kedves megemlékezést, ez ad nekünk erőt és 
bizalmat, hitet a jövőre. Cserébe mi sem Ígér-
hetünk mást, mint amit eddig is a jegnagyobb 
ambícióval igyekeztünk elérni. A „Színházi 
Elet" ezután is mindent elkövet, hogy meg-
feleljen feladatainak, amelyeket a második 
tiz év elébe állit, éppúgy, mint ahogy próbált 
az eddigieknek is megfelelni és hogy nem 
eredménytelenül, azt ezek a hálás gratulációk 
bizonyítják legjobban. — Régi hű olvasó. 
I. Berlin, Deutsches Theater. 2. Berliner Film-
Zeitung. — Georgette. 1. Berlin. Westend, 
Fürstenplatz 3. 2. Vigszinház. 3. Kopenhága. 
- S. L. 1. Esti 5.000 K-t. 2. 2.000 K-t. 3. Havi 
20.000 K. 4. Az igazgatóság. — Statiszta. 
A tavalyi Almanachunkban közöltük, méltóz-
tassék a kiadóhivatalunkban megrendelni. — 
Tavasz. 1. A kérdezett művésznő 1894 nov. 
10-én született Szolnokon. 2. Előbb Sebestyén 
társulatánál működött. 3. Pécelen. 4. 1884-ben 
született. — P.-imádó. Csak legyen türelem-
mel, a „Színházi Élet" mindenik kérdésére 
fog válaszolni, csak tessék figyelemmel ki-
sérni. — Falusi kis leány. A-jellemszerepet 
játszó színész görögös neve. — Drága Pet-
rovich. 1. Berlin, Westend. Fürstenplatz 3. 
a címe. 2. Moziszinésznő lett. amint már 
megírta a „Színházi Élet". 3. Egyelőre njncs 
szándékában hazajönni. De ha hazajön, 
okvetlenül megírjuk. — Der schöner Petro-
vich. Az előbbi üzenet önnek is szól. — 
Baross- té r 14. „Dupla-fogadás" . Sajó Géza 
és Boross Géza énekelte. — B. J., Mező-
kövesd . Bérczy Géza a Magyar Színház fő-
ügyelője, Berczy Géza a Vigszinház tagja. — 
Klencsonpo. „Mürzsé"-nek ejtendő. — P. Oly. 

Ruhds-szinész-kifejezést a régi színészvilág-
ban arra a színészre mondták, akinek a leg-
gazdagabb ruhatára volt a társulat valamennyi 
tagja között. A régiek ugyanis nagyon ambi-
cionálták az öltözködés művészetét, amit a 
nagyszerű megfigyelő, Déryné is sokszor meg-
említ híres naplójában, de a Honművész és 
Athenaeum szinitefeiensei is megemlékeznek 
ilyesmiről. Az a színész, akinek alkalma 
nyiit egy kis pénzmagra szert tenni : első 
dolga volt ruhatárát gazdagítani, mert azon 
időben a színész jobbára maga gondoskodott 
ruhatáráról. A magyar színészet története sze-
rint a 40-es években Boér János színész volt 
a leggazdagabb ruhás-színész. — P.-imádó 
é s P.-rajongó. Georgette-üzenetében válaszo-
lunk. — Kíváncsi . A „Színházi Élet" jubi-
leumi számában közöltük, tessék a kiadóhi-
vatalban megrendelni. — L. J. P. Ára 50 K. 
Megrendelhető a „Színházi Élet" könyves-
boltjában. 

Kolorsvár ró l 

Nagy Jenő 
20 éves műtermét áthelyezte 
Szövetség-utca 45. sz. Magyar Színház mellé 

S C f & t A M horgolt ruhák, gyapjú és 
S m W f t W f t f c y selyemből, mérték utáni leg-
újabb divat szerint. Selyemharisnya szemfel-

szedés. Színházi tagoknak kedvezmény. 

l l A T ^ n C V L ker., Szív-utca 16 I W » # E (Andrássy-ut mellett) 

HUNGARIA 
CASINO HABZOBOR 

Telefon: 1 8 - 0 8 

Színházi, estélyi P l G n K f saját vagy adott 
és utcai ! < « • w i * tervszerint 

(losch Konrád 
Budapest, Aradi-utca 41 szám. 

ZONGORÁK II PIANINÓK 
HARMÓNIUMOK II CIM-
BALMOK II HEGEDŰK II 
GRAMOFONOK / LEMEZEK 
II HUBOK II 

Zenekari rézfúvós £• fa-
hangszerek. Az Bsz< 

hangszerek legfino-
mabb minSségben. Zon-
gora vitel, csere, hangolis, 
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S z í n h á z i r e j t v é n y D I I V A VI * legegyszerűbbtől a legfinomabbig 
H U I U N G Á S P Á R b ú t o r á r u h á z a , w * w " Budapest, VIII., Baross-u. m 

Vidékre csomagolás ! f 

ELYEMHABISm JAVÍTÁS szemszedés 
BELVÁROSI HABISNYAKÖTŐDE 

Kecskeméti-utca 6 S 
H&HT0R ÉS KELEMEN 
• • HIL. I n i A h a l 

f0z6-szatonj* 
VI I . , Erzsébat-kf irut 56 . 1/4. 

H A R I S N Y A J A V I T Ó T T ! 
Kabát-, blsz- és harisnyakötést, selyem-
harisnya szemszedést vállal olcsó árban 

Megíejtési határidő: május 6. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 20-ik szá-

mában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakai 

sorsoljuk ki: 
I. di j : A »Tímár Virgil /ia« cimü regény, 

a szerző, Babits Mihály aláírásával. 
II. dij : Németh Juliska autogrammes 

arcképe. 
III. d i j : Egy doboz »Flóris« csokoládé-

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

Wittek. 
A Színházi Elet 1922. évi 16-ik számában 

közölt rejtvény megfejtése: »Színházi Elet.i 
Helyesen tejtették meg' 8017-en. 
Az első dijat Farkas Kálmán (Szeged, 

Berlini-körut 10.), a második dijat Apátny 
Ilonka (Gyöngyöspüspöki, Heves-megye), 
a harmadik dijat N'ánási Jenőné (Budapest, 
Klauzálfitca 26—28.), a negyedik Idijat 
Vékán Jánosné (X. Liget-utca l./c. ) nyerték 
meg'. — A vidéki előfizetőknek postán 
\küldfiik el a dijakat, a pestiek jelentkez-
zenek a szerkesztőségben 5-6 óra HóVött. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a »Színházi Elet* r.-t. 

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

Ufngner-operák 
hanglemezen ismét 

kaphatók : 

WAGNER 
hangszeráru házában 

csakis József-körut 15 
Fényképes lemezmfisor 

ingyen! 

S z a b n l , v a r r n i t a n í t o k magántatmiaiu 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
kfllOn tanfolyam. Kalapkészltést olcsón vállalok 
Kalaptan folyam kfllOn, 
kIROLY-KORUT 10. B. Gelger Etelnlf 

Te le fonon Is m e g r e n d e l h e t i 

A Z U J S Â G - o t 
Telefonszámok! József 16.26, József 13.53 

B o d n á r Jóxsef 
s z ű c s m e s t e r T e l e f o n : 12>79 

Finom szücsáruk nagy választékban. 
Molykér elleni m e g ó v ó in téze t . 

BUDAPEST, V. . NAPOR-UTCft 1 5 

H n r v f n n * I n l v n a m - k l r - OpAaház volt szóiótán-RQSZiner UUZQ cosnőjének, a "lialletishola voll 
balleMolaja WL E t M v S s - U T C A 26/C I. EM. 

Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-tól d. n. 4-iu 

N i i a i i a l L N l l Á 9 Fülzugásban szenved? nnfllininillin » Faiben láthatatlan halló 
I i u y T U U I I I I I U • készülékről prospektust 

ingyea küld: FARAGÓ, Népszlnház-utca 16/52. SE 

ÉKSZERT .aranyat, ezüstöt 
legmagasabb 
napi árban vesz! 

DOB-UTCA 3 . SZÁM 

Függöny és ágyterítő uionieiess«**, un-
munkák a legmüvésziesebb kivitelben. Kelengye és mo-

özv. Török Dezsőné 
Budapest Népszinház-utca 19 

nogramhimzés. Modern 
berendezett elCnyomda. 

HÖLGÜFODRÁJZ manikűr, arcápolási és 
szőreltávolitásl svalor 

VII., Rottenblller-utca 37/2. L em. 9. Damjanich-u. sarok 

Fest, irt, takarít Ditrichstein 
Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V„ Visegrádi-u. 3. 

Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 
Telefon 13-31 






