




KI. é v f o l y a m 1922 m á j u s 7-től m á j u s 13-ig 19. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 
Budapesten 
és vidéken 

Negyedévre 150.— K 

EGYES SZÁM ARA 
Budapesten, . . 
vidéken és K / I I -

cent 
pályaudvarokon 
Amerikában 15 

Hirdetések 
tnm-sora 15 korona 

SZÍNHÁZI ELET 
SZÍNHÁZI , IRODALMI ÉS 
M Ű V É S Z E T I H E T I L A P 

MEGJELENIK MINDEN V A S Á R N A P REGGEL 

Fele lős s z e r k e s z t ő : I N C Z E S Á N D O R 

Szerkeiztöiég 
Erzsébe t -köru t 24 

Telefon 
József 129-35 

Kiadóhivatal 
E rzsébe t -köru t 29 

Telelőn 
József 121-73 

A jegypénztár telefon 
száma : 

lózstf 121-72 

A Kék madár 
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A „Kék madár" — egy orosz 
kabarét neve Berlinben. Tudatom 
önökkel, hogv a színházak a német 
fővárosban nagyon rosszul mennek, 
— a helyárak magosak és a produk-
ciók gyengék ; — úgyszólván az' 
egyetlen szinház, amelyik minden 
este zsúfolva van : a Kék madár. 
A helyárak itt is nagyon drágák — 
150—200 márka közt váltakoznak, 
de amit az oroszok ebben a kabaré-
ban mutatnak, az minden pénzt 
megér. Az ember azzal az érzéssel 
távozik a színházból, hogy nyert, — 
sokkal többet kapott, mint amenn> it 
befizetett. y 

Istenem, — az oroszok! A művé-
szetet mégis ők tudják a legjobban, 

ahogy a „Kék madár" pompás 
pró dolgait nézem, egyszerre meg-
ilágosodik előttem, hogy miért. Mert 
mit mutatnak, az a földből nőtt, a 
égtelen orosz pusztákból, a nép-
üvészetből — óriási háttere és népi 

ulturája van az^orosz művészetnek, 
z a legraffinaltább, modern kabaré 
lyan, mint m ^ o r egy finom szalont, 
ogy hazai hasonlattal éljek, mező-
övesdi hímzéssel díszítenek s a 
ongoránál valaki egész halkan nép-

dalt énekel. (A magyar művészetnek 
is ez a háttere és ereje!) 

Ez nem a város, hanem a falu 
művészete, hihetetlen ízléssel s kel-
lemmel alkalmazva. S egyben forra-
dalom a kabaré történetében azért 
is, mert a párisi montmartre-eredetü 
vad, szenvedélyes, aktuális viccektől 
csattanó kabaré a „Kék madár"-ial 
a pásztorjátékokig szelídült. S ebben 
a formájában szebb, eredetibb, mé-
lyebb s költőibb, mint amilyen a 
régi cabaré volt. 

Legfeltűnőbb s legoriginálisabb 
benne a dekoratív rész. Rippl-Rónai 
festene ilyen díszleteket. — ha a 
színháznak dolgozna. Et. egyik első 
praktikus alkalmazása a modern fes-
tészetnek. De nem is dekorációk ezek 
a szó régi értelmében, cs'ak egy-
egy a színpadra állított tarka vászon 
az egész, mely mégis több hanguiiä,tot 
áraszt, mint a régi teleépitett színpad. 
Ugyanezt viszik következetesen ke-
resztül a kosztümöknél. Nagyon sokat 
adnak a szemnek. Többek közt egy 
régi balladát játszanak — énekkel 
és mimikával. A kosztümöket Tsche-
lischtschew tervezte. Csodájára iehet 
járni. 

Látszólag minden könnyű, kedves, 
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improvizált — de mégis annyi komoly 
munka fekszik minden apró jelene-
tükbe, amelynek a felével állami 
színházak Shakespeare-tragédiákat 
játszanak. Egy műsor náluk kéthó-
napi hallatlan erős próbát jelent. 

Nincs egy számuk, amely unalmas. 
Nekem a népi jelenetek tetszenek 
a legjobban, — ezekben nagyon sok 
a rokonság a magyarral, — zenében, 
típusokban, játékban egyaránt. S egy-
általán, csak a magyar kabaré az, 
— legjobb és legkiválóbb momen-
tumaiban, — ami az összehasonlítást 
kibírja a Kék madárral. (A német 
kabaré borzasztó.) 

A tehetség és eredetiség bárhová 

nyul teremtő ujjaival, mindenütt szép-
séget és szenzációt csinál. Nagy vagy 
kis színpad, tragédia vagy kabaré, 
szimfonikus zene vagy kupié, — nem 
a műfaj teszi, hanem az, hogy k' 
hogy csinálja. Az oroszok kitűnőé 
csinálják, ? 

Igazgatójuk s egyben conferencier 
jük J. Jushnii. Nem vág éles vicceket 
a közönségbe, — nem sziporkázik, 
de tört németségével nagyon szere-
tetreméltó s meleg hangulatot tud 
teremteni ebben a hideg, nagy vá-
rosban. 

Az egész kabaré művészeti veze-
tője pedig Járosy — szegről, végről 
magyar származás. 

„A feleség, a szerelő és a férj" 
Darvas Lili, Uray Tivadar, Z. Molnár László 

Magyar Színház: „Első szerelem" Angel° 
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Azok, akik még emlékeznek a „Noé bár- vonáson kérésziül, azt nem lehet "több mon-
kájé"-naki Hatvany Lili első színdarabjának datban sem hűen leirni. 
premierje, bizonyos megMletődéssel foglalták Budapesten történik a darab, előkelő, negy-
ei a helyeiket az „Első szerelem" bemutató- világi miliőben. Lola, a dédelgetett, szép 
ján. Önkéntelenül is arra gondoltak, hogy az asszony születésnapján ébred és a virággal 
a finom női kéz, amely az első színdarabját megrakott szoba már az ébredés percében 
mesterivé tudta formálni, 
a másodiknál önmagát 
felülmúlva még vonzóbb 
és még tökéletesebb mü-
vet alkot, S ebben a fel-
tevésben senki sem csa-
lódott. Az írónő mostani 
darabja elhomályosítja a 
Noé bárkája kivételes si-
kerét is. Érdekfeszítő, iz-
galmas, hangulatos és el-
més. Ezzel a négy jelző-
vel lehetne legjobban dió-
héjban jellemezni az „Első 
szerelmet". Érdekfeszítő : 
előttünk bontakozik ki egy 
nagyszerű szerelem. Izgal-
mas : filmszerűen, gyors 
ütemben pereg le a cse-
lekmény, szenvedély és 
gyűlölet, borotvaélen 
táncolnak a jelenetek és 
a drámai játékon végigsu-
han a halál árnyéka. Han-
gulatos : egy tulfinomult 
női lélek erőteljes meg-
nyilatkozása. Elmés : szatí-
rájának röntgenfényével 
megvilágítja az emberi 
gyengeség legelrejtettebb 
kamaráit. 

Az „Első szerelem" tar-
talma és meseszövése 
magasan kiemelkedik az 
átlagos színvonalból. Mi 
is az, ami a darabban tör-
ténik? „Egy nagyvilági nő 
félnapja játszódik le a 
néző elölt, egy félnap, 
amely tele van boldogság-
gal, szerelemmel, csaló-
dással és szomorúsággal", 
így mondta el a szerző 
egy mondatban a darab 
tartalmát. De ahogyan a 1: 
boldogság, a szerelem, I 
a csalódás és a szomo-
ruság kergetik, űzik egy- TARNAI ERNŐ 
mást három izgalmas fel- Magyar Színház : „Első szerelem" Angelo fotugr. 
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azt hirdeti neki, hogy sokan gondoltak rá 
ezen az ünnepen. A ragyogó nap is beküldi 
hódoló üdvözletét az ablakon, de ,az ifjú 
asszonyt nem érdekli a napsugár, nem kí-
váncsi a pompás virágok küldőire, csak a 
posta érdekli. Izgatott vágyakozással olvassa 
el az „ő" levelét, a legújabb szerelmének 
konvencionális sorait, amelynek irója nem 
is szerelemről susog, hanem — jegyet küld a 
képviselőház ülésére. István, a fiatal, nagy-
jővőjü képviselő az uj ideál, aki ma beszélni 
fog a képviselőházban és akinek a kedvéért 
az asszony már kiadta az útját Gézának, 
a ragaszkodó, de felületes régi szeretőnek. 

A férj hivatatos reggeli vizitet tesz. Szóra-
kozottan nézi a virágcsokrokat és szórakozot-
tan nyilvánítja szerencsekivánatait. Flegma-
tikus, üzleties és kesernyés figura. Untatja az 
asszonyt, aki boldog — mikor magára ma-
rad és ismét elolvashatja az ő sorait. Öltöz-
ködés közben érkezik meg Ida asszony, a' 
kebelbarátnő, akivel együtt készülnek a kép-
viselőházba. A darab legtökéletesebb dialó-
gusának keretében a két nagyvilági hölgy 
kicseréli egymással gondolatait. Lola, a több-
szörös házasságtörő hitves valami átszelle-
mült szűzi szeméremmel beszél a mesék 
lovagjáról, „az Istvánról", aki nem olyan, 
mint a többi, aki öt évig csodálta őt s csak 
két nap előtt mutatkozott be, az igazi férfi : 
„az első szerelem". Bámulatos éleslátással 

„A férj csókja" 
Darvas Lili, Z Molnár László 

Magyar Szinház : „Első szerelem" 
Angelo fotografia 

van megrögzítve ebben a jelenetben két elő-
kelő hölgynek a gondolatvilága. Ida, a barátnő 
maga a megtestesült materializmus, aki nem 
hagyja magét megtéveszteni a pillanatnyi 
vágy csalóka lidérctüzével, hanem igyekszik 
a felhőkben járó Idát visszahozni a földre. 

Készen állnak a hölgyek az indulásra, mi-
dőn megjelenik Géza, a „szerető", Lola el-
küldi, „menjen, menjen el örökre", de a 
szerelmében elvakult férfi jobban hisz a szi-
vének, mint a füleinek és nem akarja tudo-
másul venni, hogy az asszony kimondta a 
szakítást. Végül a hatás kedvéért „önérzeté-
ben" vél.sérelmeket és „örökre távozom" — ki-
áltással elmegy. Az asszonyok izgatottan 
sielnek a képviselőházba. 

A parlament egyik karzatán játszódik le a 
második felvonás. A dunaparti épület ülés-
termének mennyezetét és egy hárompáholyos 
hölgykarzatát látjuk viszont a Magyar Szin-
ház színpadán. Nyilt ülés van, az ülésterem-
ből viharos vita zaja hallatszik. Néhány re-
mek és viharos figurát nyújt itt előjátékul a 
szerző. Könnyüvérü lipótvárosi asszonyok, 
affektáló grófnék, jellegzetes képviselőlipusok, 
akikkel nap-nap után találkozunk a politikai 
életben, vonulnak fel a piros szőnyeggel bo-
rított páholyban. Éles és maró gúnnyal os-
torozza itt a szerzőnő a parlamentárizmus 
nívójának sülyedését. 

A két asszony helyet foglal a páholyban. 

„A szerető csókja" 
Uray Tivadar, Darvas Lili 

Magyar Szinház : „Első szerelem" 
Angelo fotografia 
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Lola csak Istvánt figyeli, övé minden gon-
dolata s amikor a férfi megjelenik a karza-
ton, pillanatok alatt fellelik egymást. A férfi 
parancsokat oszt : 

— Rögtön otthagyja az urát, megindítják 
a válópört és én magamhoz veszem. A fele-
ségem lesz, a párom. Mig a válópör elinté-
ződik, a barátnőjénél fog lakni. Nem szabad 
egy halvány foltocskának se tapadni a maga 
tisztaságéra. 

Lola mámorosan a boldogságtól vergődik 
a férfi oldalán, de egyben lelkiismeretfurdalá-
sai vannak a mult miatt, amely nem méltó 
Istvánhoz. Be akar vallani mindent az első 
szerelemnek, de a józan Ida elhallgattatja, 
István szerelemittasan az ülésterembe siet, 
hogy elmondja nagy érdeklődéssel várt be-
szédét, amig az asszony csillogó szemekkel 
figyeli az imádott férfi minden mozdulatát, 
megjelenik ismét Géza, hogy visszakönyö-
rögje magát. Fárasztóan izgalmas jelenet : a 
férfi nem akar kitérni az asszony boldogsá-
gának útjából. 

— Csak a holttestemen keresztül,— mondja 
álpáthosszal. 

— Hát akkor a holttestén keresztül — szól 
Lola és elmegy, hogy birtokába vegye a bol-
dogságot. 

Az elbocsátott férfi fájdalmasan néz utána, 
az ülésteremből az elnök éles hangja töri 
meg az előtér néma csendjét : 

— Következik az állatvédelemről szóló 
törvényjavaslat harmadik felolvasása. 

Függöny. 
I iLola szobájában játszódik le a harmadik 
felvonás. A szerelmes asszony vad néger 
indulót játszik a zongorán, táncol az örömtől 
és várja haza a férjét, hogy elmondjon neki 
mindent és hogy kirepülhessen a kalitkából. 
Ida jön helyette, rossz hirt hoz. Géza öngyil-
ságot követett el és búcsúlevelet irt Lolának. 
Ez a levél a nagy zürzaverban egy ujságiró 
kezébe került, aki lemásolta és biztosan fel 
fogja használni a lapjában, mint szenzációs 
dokumentumát a tragédiának. Lola kétségbe-
esik, nem érdekli a Géza sebesülése, csak Ist-
vánnal törődik, aki megtudja az ő viszonyát 
és véget vet a félnapos boldogságnak. Ida 
elszalad menteni a menthetőt. Lolát megláto-
gatja a férj. Megtalálja Géza levelét. Nem 
akar botrányt és felszólítja az asszonyt, hogy 
hagyja el a házat. A vergődő nő csupán arra 
kéri, hogy hallgattassa el a lapokat, de a férj 
erre se hajlandó, sőt mikor az aggódó István 
belép a szobába, hogy szerelmének segítsé-
gére legyen, maga nyújtja át az ideálnak 
Géza levelét, hadd lássa meg ő is az asszonyt 
igazi mivoltában. 

Az asszony és a férfi magukra maradnak. 
— Tudtam, hogy ha botrány lesz, maga is 

itt fog hagyni — suttogja a szerelmes asszony 
és a puritán gondolkodású, tradíciók között 
nevelkedett vidéki gentry nem hiszi el, hogy 

„A grófnők" 
Zala' Karola, Bera Paula 

Magyar Színház: „Első szerelem" 
Angelo totografia 

„A lipótuárosiak" 
Ladányi Valéria, Szilágyi Rózsi 

Magyar Színház : „Első szerelem" 
Angelo fotografia 
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„A férj" 
Z. MOLNÁR LÁSZLÓ 

Magyar Színház : „Első szerelem" Angelo fotogr. • 



„A szerető" 
URAY TIVADAR 

Magyar Ssinhéz : „Első szerelem" Angeio íotocr. 
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a többi szerelem csak szeszélyből fakadt és 
bucsut mond, mert nem tudja lenyűgözni a 
konvenciókat és nem tudja megbocsátani az 
asszony bűnét. 

Ida leszámolva az élettel, revolvert vesz 
elő. Bucsusorokat akar irni Istvánnak, de nem 
sikerül, egymásután tépi darabokra a félig 
megirt leveleket, mert sablonosnak és szen-
timentálisnak találja a sorokat azokhoz a 
nagy érzésekhez, amelyek a férfihez fűzik. 
Közben remegve lesi, hogy talán visszajön 
István, mert nem tudja felfogni, hogy egy 
ilyen szerelmet vissza lehet utasítani. 

Nyilik az ajtó, az asszony lázasan siet 
oda, de nem a gőgös férfi jött vissza, hanem 
Ida, a nyugodt és fölényes asszony, hogy 
visszavezesse a barátnőjét a halál küszöbé-
ről. „Nem érdemes, fiam" — ebbe a három 
szóba tömörül Ida rábeszélése, „nem érdemes 
meghalni, mert ha meghalsz, nem jön vissza, 
de ha élni fogsz és ragyogni fogsz, visszajön, 
ha nem ma, akkor holnap vagy holnapután." 

Lolából kitör a keserűség : 
— Hogy minek születnek azok, akik se 

élni, se meghalni nem tudnak I 
?! És megtörve elindul Idával, tovább viselni 
az élet szenvedéseit. Még egyszer fellázzad 
benne az elégedetlenség. 

— Az élet nem konzekvens — mondja. — 
Nekem most vagy boldognak kellene lennem 
vagy halottnak. 

Darvas Lili, Komlósy Ilona 
Magyar Színház : „Első szerelem" Ange o fotogr. 

Ida megnyugtatja : 
— Ne félj semmit, leszel még fiam mind! 

a kettő. 
Ez a rövid tartalma az „Elsőszerelerr "-nek,. 

de ilyen szűk keretek között vajmi keveset 
lehet visszaadni a drámai fordulatokból és â  
meseszövés biztosan iveit menetéből. Az a; 
nyugtalan érdeklődés, ami végigrezgett a< 
nézőtéren és az az orkánszerü taps, ami fel-
csendült nemcsak a felvonásvégeken, de 
sokszor nyilt szinen is, azt bizonyították, hogy 
az „Első szerelem" már a bemutatón befér-
kőzött a közönség szivébe. 

A Magyar Színház legkitűnőbb együttesét 
vonultatta fel a nagysikerű darabban. 

Darvas Lili játszotta az asszony dus szí-
nekben pompázó, hatalmas szerepét. Ez a 
fiatal lány, aki úgyszólván napok alatt emel-
kedett az ország legelső színművésznői közé,, 
ezúttal is tüneményes alakítást nyújtott. A 
finom női lélek leghalkabb vibrációit is töké-
letesen végigjátszotta és a 20 évével valami 
bámulatos ösztönös biztonsággal adta vissza 
egy riyolc éve férjezett asszonynak, a íélre-
ismert démonnak fájdalmas lelkitusáját. 

Pécsi Blanka a szenvtelen nagyvilági női 
szerepében csillogtatta szél°sskáláju művé-
szetét. Közvetlen és kulturált beszéde most 
is nagyszerűen diadalmaskodott és a fárasztó 
szerep legnehezebb hullámaival is könnyen 
birkózott- Dialógusai Darvas Ullivel a íeg-

Tarnai Ernő, Darvas Lili 
Magyar Színház : „Első szerelem" Angelo fotogf . 
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inteileurje és parlamenti részlete megraga-
dóan szépek és a tervező művész nagy tehet-
ségén kívül a színház páratlan áldozatkész-
ségét hirdetik. 

Prognózis a jövő színházi évre 
Egy kissé pikáns az a téma. 
Amiről rimet faragok, 
Az idén házasságok mennek, 
Jövőre gyermek-darabok. 

Pécsi Blanka, Darvas Lili 
Magyar Színhez: „Első szerelem" Angelo fotogr. 

kiválóbb mozzanatai voltak az előadásnak. 
Külön meg kell emlékezni mindkettőjük 
szenzációs toalettjeiről. 

A férjet Z. Molnár László játszotta. Az 
egyéniségével ellenlétben álló szerepbe kitű-
nően beleilleszkedett és annak nüanszait 
remekül kifejexésre juttatta, Különösen pom-
pás volt, ahogyan az ideges férfi szórakozott-
ságát megjátszotta. 

Uray Tivadar férfias és határozott Istvánja 
eg> ik főerőssége az együttesnek. A szerep 
drámai kitöréseit megrázó erővel és abszolút 
tökéletes művészettel domborította ki. 

Tarnai a ragaszkodó udvarló szerepében 
pompás figurát elevenített meg a színpadon. 
Összesen kétszer jelenik meg a színpadon, 
de mind a kétszer hatalmas tapsok között 
távozott onnan. 

Meg kell emlékezni a többi szereplőről is, 
akik egytől-egyik hivatásuk magaslatán állot-
tak. Szilágyi Rózsi és Ladányi Valéria (finom, 
elegáns lipótvárosi asszonyok), Kertész Endre, 
Pártos Dezső és Körmendy (pompás parla-
menti figurák), Komlóssy Ilona, Bera Paula 
Zala Karola, Saáry Rózsi és a többiek mind-
annyian részesei a nagy sikernek, 

Vajda László rendezte a darabot artisz-
tikus és nagystílű tökéllyel. Az óramű gépies 
pontosságával és egyöntetűségével kapcsolód-
nak egymásba a jelenetek, az izlés és a 
stílus az alapkövei ennek a monumentális 
rendezői munkának. Básthy István két 

MIÉRT NEM JÖTT HE-
GEDŰS FERENC FÉNY-
KÉPEZNI ? Hegedűs Fran-
ciról, a kitűnő buffóko-
mikusról közismert dolog, 
hogy nem igen szeret sze-
repet tanulni. S mert nem 
szeret, nem is igen szokott. 

Rábízza magát mindig a súgóra. S mint régi, 
rutinirt színész, pompásan tud játszani és 
énekelni — sugó után is. 

A mult héten, mikor a „Boccaccio" szereplői 
fenn voltak Angelo műtermében fotografálni, 
Hegedűs nem jelent meg a fényképezésnél. 

— Miért nem jött el Hegedűs ? — kérdezte 
Lábass Juci Pázmán Ferenctől. 

— Mert tudta, hogy itt nincs sugó — vá-
laszolta Paci. 

Szilágyi Rózsi 
Magyar Színház: „Első szerelem" Ange!o fotogr. 
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Varsányi Irén kilépett a függöny mögül és a 
kezében egy fehér papírlapot tartott lebocsátva, 
egy kinyitott levelet. Az ő egyetlen, drága 
szivhangján egynéhány egyszerű szóval be-
ajánlotta a prológust a publikumnak. Körül-
belül igy : 

„— Jóestét. En sz ínésznő vagyok, tet-
szenek tudni talán, itt szoktam játszani 
a Vígszínházban. Ma este is f i i lépek, 
tessék, már felöltöztem. Mindjárt játszunk* 
csak még előbb egy kis dolgom volna 
itt a függöny előtt. Kérem szépen az a 
poéta, aki a darabot irta, levelet küldölt 
a tisztelt közönségnek. Az én tisztem 
volna a levelet felolvasni, ha önök meg-
engednék." 

Azután fölemelte a papirt és felolvasta 
Szép Ernőnek a „Vőlegény" elé irt prológu-
sét. A színdarab tükre ez a kis vers, talán 
inkább Szép Ernő szivetükre, egy halk pardon 
a „Vőlegény"-ért. A pardonra semmi szük-
ség, mégis micsoda öröm ez a vers, mely ugy 
cseng Varsányi Irén ajkán, mint furcsa pesti 
népdal ; s illatozik, mint pesti bérkaszárnyák 
ablakában egy odatévedt muskátliscserép. 

íme a „Vőlegény" prológja : 

Mint száz poéta szenvedek 
S illő lantot ma nem verek, 
Nem bántotok majd engemet 
Szép asszonyok, jó emberek ? 

Bámulva tévedt tényeken 
És mérges, férges lényeken, 
Kedvem kelt rémes éveken 
Komédiához énnekem. 

Nem vak pokolban bolygani, 
Fogammal nem csikorgani, 
Inkább langy könnyet oldani 
S mint álmomban, mosolygani. 

Mit emlékem színpadra fest, 
Nem én vagyok, csak Budapest, 
Szolgátok térdet hajtva esd, 
Ne értsétek majd balra ezt. 

E neveletlen esemény, 
E kerge bűn, e torz erény 
S e hang mind nem az én zeném, 
Nem az enyém, nem az enyém. 

Itt láttam ily regényeket, 
Leányokat, legényeket. 
Aszfalt közt nőtt növényeket, 
Bolondokat, szegényeket. 

Hangozzam egyszer vissza hát 
Az élet mosdatlan szavát, 
A város április havát, 
Megadva borsát és savát. 

Két könnycsepp lóg a szememen, 
Az itt az én szemüvegem, 
Szivhallgató a fülemen, 
A nagyvásárt ugy fülelem. 

Sziv kelne bár fel Keleten, 
Aranyszív sütne deleken 
És ezüstsziv éjfeleken, 
Nap, hold helyett az egeken. 

Finom dámák, finnyás urak, 
E kellemes színtársulat 
Sok jó ízt ráadásul ad, 
Ha majd forog, lármáz s mulat. 

Ne vesszen kárba estetek, 
Sóhajtsatok, nevessetek. 
Hibát ne is keressetek, 
Egy szikrányit szeressetek. 

Au revoir — hajolt meg ekkor Varsányi a 
nézőtér felé, aztán hátrafordult s befejezte 
egy intéssel a verset : 

Csengessetek ! — és eltűnt a függönyök 
közt, hogy eljátssza a „Vőlegény" női fő-
szerepét. 
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Takács Klári 
Apolló Színpad : „Órás és ékszerészbál" 

Mészöly felv. 

Kondor Ibi j 
Apolló Színpad : „Órás és ékszerészbál" 

Mészöly felv. 

Csöndes, vidéki szobácskában kezdődik a 
történet. Hajnal van, csak a hold világit és 
a holdfény mellett az ablak alatt huzza a 
cigány. Bözsikének szól a szerenád, de aki 
huzatja, nem az ábrándos jegyző, akinek 
most tollszár helyett borospohár van a kezében 
és akták helyett csipkés párnák járnak az 
eszében, hanem Gazsi, a már javakorában 
levő földesúr. Csipkés párnákról sem lehet 
szó, mert fel kelt Bözsike és szívszorongva hall-
gatja a muzsikát. Szegény. Bizony ugy gon-
dol a duhaj földesúrra, hogy „Gazsi bácsi", 
mert hiszen Bélát szereti, a harmadéves filo-
zoptert, aki szintén fent van és szörnyű fél-
tékenységében, minthogy nem talált öldöklőbb 
fegyvert, csuzlival akarja szétugratni a ban-
dát. Már-már közéjük is csuzlizna, de vég-
képen elkeseríti Bözsike nagy elhatározása. 
Bözsike valóságos mártiri hőstettre készül. 
„Meg kell menteni Gazsi bécsit az életnek." 

Bizony nagy szó és még nagyobbnak látszik 
kislányos fantáziájában. Gazsi bácsi folyton 
lumpol, éjszakázik, bizony hamarosan tönkre 
megy, ha Bözsike föl nem áldozza magát. 
Azonban mártiri elhatározással kijelenti a 
kétségbeesett Bélának, hogy férjhez megy 
Gazsi bácsihoz. Béla valami „rettenetesre" 
készül, felhívja Gazsi bácsit, de mikor tény-
leg feljön, inába száll a bátorsága és Bözsike 
meg Gazsi egymásra maradnak. 

Hamarosan észrevesszük, hogy Gazsi bácsit 
éppenséggel nem a szerelem, hanem valami 
egészen más vonzza a kislány felé s ebben 
a túláradó érzésben megcsókolja, ugy, hogy 
Bözsike már megadóan és végleg belenyug-
szik a változhatatlanba : meg fogja menteni 
Gazsi bácsit az életnek. Kétségbeesetten irja 
be a naplójába, hogy azért mégis és örökké 
Bélát fogja szeretni. 

Közben azonban sok mindenféle kiderül 
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mama fog férjhez menni Gazsi bácsihoz. A 
napló Bözsikét és Bélét is elárulja ugy, hogy 
dupla házasságra van kilátás. A cigány még 
mindig ott vár az ablak alatt s most elkezdi 
húzni a legvidámabb nótát. Azonban más 
zene is közbehallatszik, búsongó lágy és 
tömjénillatos. 

— Ki mer még muzsikéitatni, ha én hu-
zatom ? — fortyan fel Gazsi bácsi. 

Béla félrehúzza a függönyt. 
— Reggel van. Vasárnap reggel. A jóisten. 
— No, annak lehet — mondja csöndesen 

Gazsi bácsi és leveszi a kalapját. 
Az Apolló Színpad műsorának gyöngye 

Harsány i Zsolt e kis vígjátéka. Lehetetlen 
leírni, ugy amint van, megéreztetni azt a 
remek ízt, hangulatot, tréfát, kedvességet, 
amit magába ölel. Ez a darab méltó a fősze-
replőihez, a Gófh-párhoz. A két nagyszerű 
művész felejthetetlen alakokat formált a két 
főszemélyből : Gazsiból és Mercedesből. A 
szerepek nehézségén a művészi biztonság 
öntudatával emelkedtek fölül és elragadó 
beszédmodorukkal mindig fentartották a 
pergő vígjátéki hangot. A többi szerepért 
Faragó Sárit, Berky Katót és Pártos Gusz-
távot illeti dicséret. 

A második főszáma a műsornak szintén 
Harsányi-darab. Operett Lcsonczy zenéjével. 
Órás és ékszerészbál. Műsoros estélyt ren-
deznekaz órások és ékszerészek, meghivjákven-
dégszereplésre még Fedák Sárit, Hegedűs Gyu-
lát is, azonban a főrendező nem küldi el a 

Herczeg Jenő, Haraszthy Mici 
Apollószinpad : „Csalétek" Mészöly felv. 

Boross Géza 
Apolló színpad : „Órás és ékszerészbál" 

Mészöly felv. 

Bözsike múltjáról és különösen az édes-
anyjáról, aki most Spanyolországban tán-
cosnő. De valaha magyar ember felesége 
volt, a lump és duhaj Valkayé, azonban nem 
tudta elviselni ezt a forrongó magyar lángolást, 
menekült a tüzes pokol mellől, pedig maga se 
más, lobogóvérü nő, ideges, müveit, finom, 
ragyogó kedvvel, hangulattal, pompázó nőies-
ségében. Volt egy kisleánya, Bözsike. Egy 
ideges pillanat véletlene folytán Bözsike itt 
maradt. Tizenhét éve már s Bözsikének még 
mindig hoz karikát, babát, gyerekruhát a 
posta. Édesanyja, Mercedes nagyon meg-
feledkezhetett az idő múlásáról. 

Gazsi bácsit viszont élete legszebb emlékei 
fűzik Mercedeshez, amikor még Valkayné 
volt. És él egy különös emlék : Gazsi nagyon 
nemesen viselkedett, mikor, ha egy pillanatig 
játssza a tehetetlent, örökre övé lehetett volna 
a szépasszony. Ezt az emléket temeti cigány-
muzsikával, borral, duhajkodással és ezért 
vonzódik ugy Bözsikéhez. Hiszen Mercedes 
leánya. 

Nagy sorsfordulások éjszakája van. Meg-
érkezik Mercedes, a spanyol táncosnő. Egy 
lappália, egy semmiség eszébe. hozta kis-
leányát és eljött meglátogatni. És Bözsike 
szive kinyilik, elmeséli, hogy ő férjhez fog 
menni Gazsi bácsihoz. Megy, mert kell. Erre 
aztán Mercedes, aki ezután jó mama akar 
lenni, előveszi Gazsi bácsit. Azonban a régi 
emlékek felidéződnek és a leánya helyett, a 
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leveleket. A nevezetes napon este jönnek rá, 
hogy nincs műsor, mikor a közönség mér 
türelmetlenkedik. Jó szerencse, hogy hama-
rosan mentőötletük támad. Mindenkit helyet-
tesíteni fognak. Első szám : chanson. Éppen 
jó lesz az egyik kisleány, tudja is a fővárosi 
szubrett hálás dalát. Második szám : Hegedűs 
Gyula. Hát őt nehéz helyettesíteni, de azért 
az is akad. És igy tovább. Pompás műsort 
állítanak össze, melyben Kondor Ibolya a 
primadonna, Ross a bonvivánt, Takács Klári, 
a szubrett, Boross Géza operaénekes, Sala-
mon a csddagyerek, Győry Matild a gyerek-
primadonna és Pártos Gusztáv Hegedűs Gyula. 

Azonban nem lenne teljes a beszámolás, 
ha el nem mondanánk, hogy szerelem is van 
a dologban, ami a tulajdonképeni mese. A 
müsorhiányban nem is az a baj, hogy a 
közönség ott van, mert amint később kiderül, 
senki sem kíváncsi a műsorra, mert a sok vá-
rakozást megunva, kint mindenki javában 
táncol, hanem az, hogy az elnök ur, az 
Órás és ékszerészegyesület elnöke, akinek 
presztízse függ • a műsortól, éppen annak a 
két leánynak a papája, akit a két főrendező 
(Ross és Pártos) szeret, amint ez két pompás 
dalból és táncból ki is derül. Azonban az 
elnök urnák is megtetszik a gyermekprima-
donnát játszó vénkiasszony és igy hármas 
házassággal végződhetik az operett. 

Haraszti, Herczeg, Pártos és Rittka játsszák 
Kőváry Gyula tréfáját, a Csalétket. A Csal-

Berky Kató, Pártos Gusztáv, Faragó Sári 
Apolló Színpad : „Órás és ékszerészbál" 

Mészöly felv, 

étek a következő. Ernő ki akarja venni az 
asszonyból, hogy kicsoda a szeretője ? Rá-
ijeszt, hogy : Bubit elgázolta a villamos. Az 
asszony nem is mutat nagy meglepődést. 
Erre sorraveszi az összes férfiakat, akire csak 
gyanúja van. Azonban mindenkivel felsül. 
Mikor már kétségbeesetten elmegy, az asszony 
kiereszti a szekrényből Bubit. Rögtön kiderül, 
hogy miért látót' át azonnal a szitán. Bubi 
a szekrényben volt. Azonközben kétségbe-
esetten tudja meg, hogy Bodnár Pista meg-
szöktetett egy asszonyt. Szóval ő is a szere-
tője volt. Már körülbelül hat-hét kedvesről 
tudunk, végtelenül sajnáljuk Ernőt, hogy 
ennyivel csalja az asszony, mikor belép a 
férj. Ez a legfrappánsabb poén. Tehát Érnö 
is egyikâ a szerencsés udvarlóknak. 

Rózsahegyi Kálmán titkos drámáirót ját-
szik Karinthy tréfájában, a Drámában. Sala-
mon, Áldori és Rittka a partnerei. A műsor 
főérdekessége, hogy az Apolló majdnem 
minden művészét meglepő uj oldaláról mu-
tatja be. Az Órás és ékszerészbál, a Dráma 
s a többi darab szerepei mind olyanok, 
amilyeneket még egyáltalában vagy legalább 
is nagyon régen nem láttunk az alakitóiktól. 
Igy például Békefi darabjában, a Manikűrös 
kisasszonyban Haraszti Mici manikürös" 
leányt játszik. Békefi különben ' nem csak 
ebben a darabban szerepel, de konferanszot 
is mond az Első szerelemről és a Szerelem 
elmegy-ről. A publikum végigtapsolta és végig 
kacagta ezt a konferanszot. 

Y Í < P M ' 

Győry Matild, és Rittka Ferenc 
Apolló Szinpad : „Órás és ékszerészbál" 

Mészöly telv. 



îô SZÍNHÁZI ÉLET 

A „Színházi Élet" törvényszékének e 
. heli vádlottja Daryas Lili. Azzal van 

vádolva, hogy 20 esztendeje dacára 
egy démont játszik Halvany Lili 
darabjában, olyan pazar színekkel, 
amely megdöbbenti és lenyűgözi és 
kábulatba ejti a nézőt. Büntetlenül 
senki sem lehet ilyen tehetséges, 
ezért törvény elé állítjuk most Darvas 
Lilit. A bíróság bevonul és megkezdi 

a vádlott kihallgatását. 

Vezeték és keresztneve ? Darvas Lili. 
Családi állapota ? Hajadon. 
Hol született ? Budapesten. 
És hol szeretett volna ? Berlinben. 
Mi a foglalkozása ? Színésznő. 
Ha nem lenne színésznő mi szeretne lenni ? 

Színésznő. 
Melyik korban szeretett volna élni ? Most 

szeretek élni. 
Ki a kedvenc irája / Shakespeare . 
Ki a kedvenc költője ? Schiller. 
Ki a kedvenc zeneszerzője ? Schubert. 
Ki a kedvenc szobrásza? Rodin. 
Ki a kedvenc festője ^ Tizian. 
Mi a kedvenc étele ? Rumosmegy. 
Mi a kedvenc itala ? Viz. 
Szereti-e a sajtot? Igen. 
Szeret-e dohányozni ? Nem. 
Szeret-e sportolni ? Csak úszni. 
Szereti-e a verseket ? Nagyon. 
És ha magához irják ? Még nem irtak 

hozzám soha. 
Szereti a kritikust ? Ez csak természetes. 
Mi volt életének legnagyobb élménye ? 

II. Lajos bemutatója. 
Babonás ? Igen. 
Mi a kedvenc szavajárása ? „Na bizony". 

A rövid szoknya hive vagy a hosszúé ? 
A hosszúé. 

K'.ik a tervei nyárra ? Pihenek. 
Szeret moziba járni ? Igen. 
És cirkuszba ? Nem. 
Mi a kedvenc állata ? Kutya. 
Mi a kedvenc színe ? Zöld. 
Szeretne-e operettben játszani? Nem. 
Kártyázik ? Nem. 
Mit csinálna, ha megütné a főnyereményt? 

Villát vennék. 
Szeretne-e szinházdirektor lenni ? Nem. 
Tud-e még valamit mentségére felhozni ? 

Semmit. 
Milyen volt gyermekkorában ? Rossz. 
Hitelesttse a jegyzőkönyvet : 

Az örök ifjúság széruma 
Az örök if júság széruma lesz 
A Szép Ernő-féle darab, 
Más vőlegény régen nagyapó lesz. 
S ő mindig Vőlegény marad. 

Oszlopos tag 
. A Vársz ínházban érdeklődők 

Töltenek meg páholyt és zsöllyét, 
Az uj operettben ugyanis 
Egy vadászkutya is föllép 
S mert a szinház oszlopait 

• Figyelem nélkül nem hagyja, 
így lett egy szimpla vadászkutya 
A Várszínház oszlopos tagja. 
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Díszlet és dráma 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

A pesti színházi kulturának egy saját-
ságos vonása került szóba s részesült nem 
egészen keserűség1 nélküli kritikában azon 
a gyűlésen, melyet a színigazgatók s a 
színészek képviselői a kollektiv szerződés 
ügyében tartottak. Ä diszletkultusz, a bel-
arhitékturának páratlanul pazar kivirágzása 
a pesti színpadokon, ez az a sajátos jellem-
vonás, melyet most néhány zokszóval illet-
tek, anélkül azonban, hogy a benne rejló 
kétségtelenül nagy értéket komoly támadás 
érte volna. Ämi különben természetes is, 
mert hisz lehetetlen, hogy színházi em-
berek ne látnák ebben a jelenségben a 

. színházi kultüra gazdagodását. De viszont 
méltányolni keli a panaszban rejlő igazság-
tartalmat is. Mert az bizonyos, hogy egy 
egyensúlyzavar megérzése bujkál ebben a 
felszólalásban, egy olyan aránytalanság 

PÁRTOS GUSZTÁV, 
az Apolló Színpadtól visszaszerződött 

a Vígszínházhoz Mészöly U Ív. 

megsejtése, mely ha gyarapodnék, végül is 
a szinházi élet színvonalának hanyatlá-
sára vezetne. 

Nem1 szabad elfelejteni ugyanis azt, hogy 
a színpadon mindama csillogás, megbűvölő 
érzéki varázs dacára, amit a díszletek és 
kosztümök árasztani képesek s aminek kul-
tusza épp ezért nagyon fontos,, mégis maga 
az előadott darab éspedig ennek szavakoan 
Vagy hangjegyekben megnyilatkozó tartalma 
a legfontosabb. A legkáprázatosabb kiál-
lítás és a legraffináltabb kosztümiök meg-
Imenthetnek ugyan egy-egy darabot, sikerre 
lis vezethetnek esetleg, lelket és értéket azon 
ban nem önthetnek beléje. Sőt az is két-
ségtélen, hogy a színpadi produkció eme 
ftiégis csak inkább másodrendű elemeinek 
különös ragyogása a szellemileg szegényes 
színdarab értéktelenségét, legalábib a hozzá-
értők előtt, inkább kiemeli, mint leplezi1, 
i t t tehát a diszharmónia egy oly forrása 
bujkál, melynek tulbiuzgásátói óvakodni 
'kell. Ez azonban természetesen nem jelenti 
•azt, hogy a színpadi kultura képzőművészeti 
és iparművészeti elemeit, a díszletekre, 
szobaberendezésekre, a bútorokra szánt 
pénzt és gondot csökkenteni kell, hanem 
csupán azt, hogy a darabok irodalmi szín-
vonalára is nagy súlyt keli fektetni. Az 
aránytalanságot a szellemi elemek emelésé-
vel s nem a színpadi kultusz anyagibb 
faj táinak mesterséges elsorvasztásával keli 
megszüntetni. 

Ez már azért is dőreség volna, mert 
Ihisz a budapesti közönség különös érzéite 
és hajlama a fényűző szinpadi kiállítások 
iránt fejlesztette ki ezt a kultuszt. Ä pesti 
Ízlés ál talában nagy érzéket tanusit az 
elegancia, a külsőségekben megnyilatkozó 
Ifényiiizés iránt. Ebben is hasonlítunk Ame-
rikához, illetve hasonlítottunk a háború 
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előtt, mert hisz ma már e téren is inkább 
csak árnyéka vagyunk önmagunknak. Sze-
rencsére azonban a szellemi, irodalmi, ma-
gasabbrendü szinházd kultura iránt is 
meg van a szinházi közönségünkben az 
érzék, tehát csak őrködni kell ezen az 

érzéken s íejleszteni keli az iga,zi iro-
'dalmat, amely ezt a nemesebb érzéket kielé-
gíthesse és tejfeszteni képeiâ s az? a diszhar-
mónia, melg egy képzőmüvészetileg tej lett 
s szellemileg csenevész színpadi kultura 
ellentétéből támad, megfog szűnni. 

Bécsi Offenbach-karrikaturák 
A Szinkázi Élet szerkesztősége el-
küldte hozzám a bécsi Offenbach-
előadásokról készült karrikaturékat 
azzal, hogy tegyem meg megjegyzé-
seimet rájuk. íme a megjegyzések : 

Hortense 

Offenbach 

Csupa tüz a Bartos Olga, 
Partnerének jó a dolga. 

Eugenie 

Rosi Werginz sincsen fából, 
Primadonna a javából. 

Juan 

Nem savanyu, mint a sóska, 
Édes méz a König Jóska 

Amikor a kánként járja, 
A Tresslernek nincsen párja. 

Maintenou 

A Günther semmit se ronfcrit, 
Sőt : nyújtott néhány támpontot ; 
Humorban Königgel iker, 
Az öt együtt : fényes siker. , 

Faragó Jenő 

Most már könnyű 

Operettet készülök irni 
S egy gondtól könnyebb lett a lelkem, 
Mert az: operett-technikára 
Egy megbízható módszert leltem. 
Dédé, Fifi, Toto példáján 
Esett lelkemről ama kő le, 
Csak egy szótagot kell megismételni 
S máris operett lesz belőle. 
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A szép Galaíhea 
A Városi Színházban Suppé müveinek 

renaissanceát éli. Rövidesen a Boccaccio 
reprize után egg >antik vigiopera felújí-
tása következett, a Szép Galatheüé: So-
kaknak emlékében él még a megelevenedett 
szobor bűbájos regéjét, amely egyben pom-
pás szatárának is beillik. A zenén kívül 
ez az, ami örökbecsüvé avatja ezt a vidám 
egyfelvonásost. Mert hiába. !A nő mai-
akkor is az volt, mint ma és változatlanul 
ugyanaz marad. S ritka dolog, hogy dalmű 
ilyen ügyesen gúnyolja a nő örök csapodár-
ságát és furcsa szeszélyeit. Poly Henrion 
ügyes munkát végzett a szellemes szöveg-1 

könyvvel. Ferenczi Frigyes rendezte a 
Szép Galatheát és a szapora vígjátéki mó-
dón ai olyan gyorsan percül r. j i.3 élénldj? 
tette a mesét, hogy nem érezzük prózai 
részek alatt a zene hiányát, mint sok 
más vigoperánál. 

Cyprusban, Pygmalion szobrász műtermé-
ben kezdődik a töirténet. Még alig hajna-
lodik, a kert lugasai közt még minden 
madár alszik, akárcsak Ganymed, Pygma-
lion víg kis szol|g|ájia az oszlopcsarnok 
pamlagán. Kívülről áhítatos kórus hallat-
szik és az ébredező Ganymed álmos 
sóhajaiból megtudjuk, hogy gazdája Pyg-
malion már most .hajnalban áldozni ment 
Vénusznak. Az áldozók kara az ott kívül. 
Csakhamar megjelenik Mydás, akit nem 
csak a neve tesz hasonlóvá a hasonnevű 
szamárfillü királyhoz. Mydás »öreg«, görög 
izraelita, mint Ganymed mondja, rendkívül 
sok a pénze s különben műgyűjtéssel fog-
lalkozik. Most is abban sántikál, hogy 
Pygmalion távollétében megtekintse leg-, 
ujabb szobrát, melyet ő még senkinek 
nem mutatott meg. Egy kis pénz meg-
teszi a hatását Ganymednél, kiderül, hogy 
Pygmalion aligha bele nem szeretett maga-
készitette szobrába, mert naphosszat előtte 
!ül és njézi, még beszlsl is hozizái. S a sfeonor? 
Alkalmasint felei neki. Mydás megnézi a 
szobrot és vén kecske létére maga is 
beleszeret a »szép iGalatheába.« Javáoati 
sóhajtozik, amikor betoppan Pygmalion és 
Ganymed alig tudja visszahúzni a füg-
gönyt a szobor elé. Pygmalion rá sem 
hallgat Mydásra, aki imindénáron meg; 
akarná venni a szobrot, hanem kidobja az 
öreg műgyűjtőt. Ganymed igazat mondott. 
Mert alighogy magára marad Pygmalion, 
odaáll a szobor elé és valóságos szerelmi 
vallomást tesz neki. Azonban a szobor 
hideg, néma és mozdulatlan. Márvány. 
Pygmalion már a kalapácsot ragadj meg, 
hogy szétzúzza remekmüvét, különben ön-
magát teszi tönkre ez a szerelem, mikor 
a Vénuszt dicsőítő kórus újra megszólal-
Ekkor eszébe jut valami. Könyörög Vé-
nuszhoz, elevenítse meg a szobrot és a^ 
istennő meghallgatja a boldogtalan szob-
rász kérését. És Pygmalion már tombolna 

a mámorban, de elvakultan királynqneK 
nevezi ' Galatheát, tükröt ad kezébe és 
Galatheában felébred a női gőg és önzés. 
Pygmalion a megelevenedett szobor rab-
szolgája lesz. Azonban enni a királynők-
nek is kell é s Galathea megéhezik. Pyg-
malion boldogan rohan a piacra, hogy 
drága gyümölcsöket, ambróziát és nektárt 
hozzon, de Galathea- spártai rövidséggel: 
»borjupörköltet sok nokedlivel és sört« pa-
rancsol. Pygmalion elrohan és Galathea, 
a gyönyörű lyra-dal után kimegy a kertbe. 
A vidám Ganymed pompás kupléja után 

•»Mi régi fu'lLén férfiak, 
Majd m'egveszfink a nö miatt...« 

egyszerre megpillantja Galatheát, akinek 
nagyon megtetszik a szemrevaló, szemes, 
sőt szemtelen inasocska és nem lévén fo-
galma a flört tekervényes útjairól, egy-
szeribe csókolózni (akarna. Ganymednek 
persze nincs semmi kifogása a dolog1 ellen, 
azonban megzavarja őket a ravasz Mydás, 
akinek, megismervén a szobrot, szintén nem 
kell semmi más. 

— Nur die Galathea! Kegyed a női 
szépség koronája. Wie heiszt koronája? 
Dollárja! — szavalja Galatheának, azon-
ban hatástalanul. 

Galathea elfogadja a drá'g|a »smukkot«, 
de cserébe ős női ösztön szerint, jószántából, 
nem ad semmit. Pygmalion is visszaér-
kezik és Mydást gyorsan elbujtatják. Vi-
dám lakmározás és egy pompás bor-nóta 
következik. Galathea illuminált állapotban 
feldönti az asztalt és Mydás előkerül rej-
tekhelyéről. A nagy zűrzavarban Galatheia 
a kertbe szökik és mialatt Pygmalion és 
Mydás uláná futnak és kergetik, visszatér 
Ganymedhez, akivel folytatják a megkez-
dett csókolódzást. A visszatérő Pygmalion 
felháborodva kiált Vénusz istennőhöz, le-
gyen mejgint márványszobor Galathea. Sö>-
tétség. Dörgés, villámlás. Világosság. A 
szobor mozdulatlan néma fehérségében me-
'gint a helyén áll. S Pygmalion most már 
örömmel adja el Mydásnak, csakhogy meg-
szabaduljon tőle. 

A legkedvesebb, kacagó, csilingelő, vi-
dám, jókedvű muzsika szövi át és festi a!á 
ezt a mulatságos történetet. A fülbemászó 
áriák és a gyönyörű, ének a legboldogabD 
rózsás hangulatot varázsolja a nézőtérre. 

A legszebb és a leggyönyörüob hangú 
Galathea volt Aquila-Adler Adelina. Pyg-
malion Gábor József, Ganymed -Nagy Iza-
bella, Mydás pedig dr. Dalnoky Viktor. 
Pompásabb együttest el sem lehet képzelni. 
A zenekart Fríedl Frigyes lendü,lettjel 
vezette. 

Ábrányi Ave Máriájával és az Amor 
játéka cimü kis .ballettel együtt megy a 
Szép Galathea, ami egyik legremekebb tel-
jesítménye a Városi Szinház gazdag mű-
sorának. 



RAJNAI GÁBOR 
Renaissance-Szinház : „Tyukketrec" Angelo fotogr. 
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JosRó jubileumai 
Elsősorban is a jubilánst illik bemutatni. 

Joskót, akit tisztes polgári nevén Mészáros 
Józsefnek hívnak és negyven esztendő óta 
késziti a Nemzeti Szinház hölgytagjainak fri-
zuráját, lévén ő a szinház női fodrásza. Ez 
a mestersége azonban külső megjelenésén 
nem látszik meg. Inkább olyan ő ezüst fehér 
hajával és rózsás, borotvált arcával, mintha 
a szinház régi gárdájának egyik jelese volna. 
Meg is esett egyszer, hogy egyik fiatal uj tag 
a próbán odafordult a színpadon áldogáló 
Joskóhoz ás megkérdezte : 

— Hát kolléga mit játszik a darabban ? 
Szóval, nagyon előkelő megjelenésű a Joskó 

— s ámbátor negyven esztendő óta női fod-
rásza a színháznak — mégis az történt, hogy 
nem a nők, hanem a férfitagok rendeztek néki 
jubileumot egy vendéglői különszobában — 
nők kizárásával. Ebből tehát bizonyos, hogy 
Joskó a férfi tagoknál is közkedvelt személy 
és negyven év alatt bokros érdemeket szer-
zett. Érdemei főleg abban vannak, hogy leg-
jobban tud megharagudni minden ugratásért 
és tréfáért s ennek következtében e színházi 
tréfák és ugratások legtöbbje őt veszi célba. 
Nincs olyan nap, hogy valami gonoszságot 
el ne kövessenek vele — s ilyenkor rettene-
tesen haragszik — de még sokkal jobban 
haragszik, ha mégis akad egy nap, amikor 
nem ugratják meg. Ilyenkor mellőzöttnek, el-
felejtettnek érzi magát. Hja, a színházi levegő ! 

Szóval : jubileumot rendeztek a Joskónak. 
A főhely fölött hatalmas címer díszelgett, mes-
terségétiek összes jelvényeivel s karosszéknek 
egy borbélyszéket állítottak oda, abba ült le 
a Joskó, mikor cilinderben és fekete szalon-
kabátban bevonult a terembe. Aztán köszön-
tők hosszú sora következett. Elsőnek Almássy 
Endre beszélt komolyan negyven év érdemei-
ről és a meghatott jubiláns könnyezve kö-
szönte meg, azután más köszöntők következ-
tek és versek meg ódák, a Bibiti Horváthé, 

A jubiláns és a Nemzeti Szinház 
malacbandája 

Mészöly felv. 

a színházbarát bizottsági tagé, Abonyi Gézáé, 
Rózsahegyié, Szőke Lajosé s ekkor az-
után érthetővé lett, hogy miért rendeződött a 
jubileum hölgyek kizárásával. Még külön al-
kalmi dalt is költöttek a jubileumra, melynek 
kevéssé közölhető szövege két hatalmas pla-
káton volt kifüggesztve s onnan énekelte le 
az egész társaság. 

Külön nevezetessége volt a jubileumnak, 
hogy ez alkalommal mutatkozott be a Nemzeti 
Szinház saját külön malacbandája Szőke Lajos 
prímás vezetésével, Ráday kontrás, Bodnár 
klarinétos és a minden hangszeren otthonos 
Náday Béla bőgős közreműködésével. 

A jubileum pompásan sikerült, reggel ért 
véget s másnap egész sereg, elmaradás volt 
a próbán 1— oldalfájás miatt. Bizonyos, hogy 
jubileumon annyit még sohasem kacaglak. 

Igazgatók, tanuljatok 
A Vigszinház adott rá példát. 
Hogy egy színháznál módfelett 
Fontos több tudomány között 
A természetrajzi ismeret. 
Vannak például olyan dolgok, 
Miket tudni sokkal felér, 
A „Teknősbéka" például 
Háromszáz évig is elél. 

Jó tipp 
Ha a jóisten egyszer engemet 
Nagyon gazdag emberré tenne, 
Vennék egy színházat s igazgató 
Föltétlen Földes Imre lenne. 
Azért Földes Imre, mert ő 
A villamosról venne ábrát , 
S bárhogy megtelnék is a szinház, 
Még mindig nem tenné ki a 

„Megtelt" táblát. 

Ä LÉLEK ABRAZOLASA: ez a művészet 
végcélja. Mi a fényképész, mester-
ember vagy művész? Bizony, — az érdekes 
fényhatások, az úgynevezett festői beállí-
tások, a dróttái kínosan megrögzített' libbenő 
ruhák, a repülő pózok művészi elgondolása 
elég fáradtságos mesterembertaunka volt 
nem egyszer. Ma uj revelációk tárulnak! 
•elénk Rozgonyi tavaszi kiállításán. 'Itt nem 
egy gondosan kieszelt kéztartás, vagy az 
annyira kedvelt e l járás: klasszikus mes-
terek kopirozása az érték, hanem a léiek-
teljes kifejezés, a poézist lehelő hangulat, 
meiy néha mintha Andersen mesevilágá-
ból áradna felénk, másszor valami drámai 
erő lüktet ki a vonásokból, vagy édes 
varázs nyűgözi le a szemlélőt. A tónusok 
hemes harmóniája egységbe fűzi az el-
gondolást és a technikát és érthető, hogy 
a külföldi grafikai szaklapok és a műértő 
közönség tömeges szavazata e képek láttán 
eldönti a vitát: ez a foka a fotográfiának 
tényleg művészet. A műterem Budapest, IV., 
Cálvin-tér 5. számi alatt van. Telefon: 
József 48—51. és József 49—57. 
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G y e i U n k t o v á b b ! 
Végig Budapesten I Izgalmas hajsza az 

egész városon keresztül, olyan, mint egy 
mozifilm. Detektiv, autó, vonat, szerelmi 
dráma. Minden közismert hely megjelenik a 
Fővárosi Orfeum színpadán, a város jelleg-
zetes figuráival találkozunk, a budai szerel-
mes párokkal, a ligeti bakéval és karján a 
babájával, az éjszakai mulatók bohémjaival, 

. a hires énekesnővel, rendőrrel, cigánnyal, 
úrral és jasszal. 

Csupa szenzáció a „Gyerünk tovább !", a 
Fővárosi Orfeum szezonzáró műsorénak nagy, 
kilenc képből álló revüje. És külön érdekes-
sége a revünek, hogy S arkadi Aladár ven-
dégszerepel benne. Egy vidéki gazdag marha-
nagykereskedőt játszik. Őt 
kergetik végig Budapesten 
az izgalmas jelenetek egész 
során át. 

A Fővárosi Orfeum eb-
ben a szezonban sok pom-
pás műsort adott már, de 
ez az utolsó műsor koro-
nája mindegyiknek. Trük-
kös, ötletes, szép és érde-
kes a „Gyerünk tovább!" 
és Sarkadi Aladár olyan 
pompás benne, hogy a 
közönség állandó taps-
viharokkal szakítja meg az 
előadást. 

Az első kép a jó budai 
kiskorcsmában játszódik 
le. Szép magyar dalokat 
huz a cigány, az asztalok 
mellett szerelmes párok 
isszák a habos sört, a pin-
cérek rohannak, futkosnak. 
Az egyik asztalnál Sarkadi, 
rendőrségi hivatalnok (Nó-
vák Mihály) ül két barát-
jával, Gyulaival (Várady 
Lajos) és Csabaival (Vig 
Miklós), akiknek elpana-
szolja, hogy szerelmes egy 
kisleányba és nem tudja, 
hogy vehetné el feleségül. 
Közben elmeséli, hogy egy 
híres gonosztevőt kell most 
üldöznie. 

Megérkezik a korcsmába 
Huber Pepi vidéki gazdag 
marhanagykereskedő (Sar-
kadi Aladár), aki nagyobb 
öröksége átvételére jött 
Budapestre. A korcsmában 
találkozik két ismerősével, 
akikkel fogadást köt, hogy 
három nap alatt megnéz 
minden érdekes helyet 
Budapesten. A két ismerős 
előírja neki, hogy hova kell 
mennie. 

Az első hely, amit meg-

látogat az Állatkert. Itt összeismerkedik Csil-
lag Leona énekesnővel egy bájos leánnyal 
(Antal Erzsi), akibe rögtön beleszeret. De 
pechére találkozik a detektivvel, aki őt a 
keresett gonosztevővel összetévesztette és 
állandóan üldözi. Az Állatkertben, ahol Fran-
ciskával (Gombócz Vilma) és annak anyjával, 
Crescenciával (Fekete Etel) sétált a detektív, 
mikor észreveszi az állítólagos gonosztevőt, 
otthagyja szerelmesét és jövendőbeli anyósát 
és Huber Pepit veszi üldözőbe. A végén 
Huber Pepit csak az menti meg, hogy az 
elefánt felkapja az ormányára és a levegőbe 
emeli. 

Az Állatkertből Huber Pepi Csillag Leoné-

Sarkadi Aladár 
Fővárosi Orfeum : „Gyerünk tovább !" 

Röckl felv. 
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hoz megy, akinek gazdag ajándékokat vásá-
rol. Azonban balszerencséje itt sem hagyja 
el. Először az énekesnő állítólagos nagybácsi-
jával akad össze, azonban azt hamar ki-
játssza, de mikor a detektív rátalál, akkor már 
csak ugy tud megmenekülni, hogy szakács-
nénak öltözik. 

Csillag Leona a legprimitívebb eszközökkel, 
mindenféle drága holmit csal ki a naiv vidé-
kitől, de az csak ugy hajlandó azt megadni, 
ha este együtt mennek el az álarcosbálba. 

A Vigadóban, nagy álarcosbálban vagyunk. 
Fantasztikus jelmezekben keringőznek és 
shimmyznek a párok. Köztük az olasz pa-
rasztlánynak öltözött Csillag Leona és a 
trobadournak maszkírozott Huber Pepi. A 
legnagyobb veszedelemmel itt a bálban talál-

kozik Huber Pepi, a — feleségével. Ebből 
aztán nagy hadd el hadd lesz, de Pepi nem 
olyan legény, hogy ne tudjon megszökni. 
Mikor ráismer szeretett asszonyára, egyszerre 
csak hopp ! — eltűnik. Gyerünk tovább ! 

A Zöldpillangó varietében találkozunk vele 
legközelebb. A varieté díszes közönsége izga-
tottan várja Csillag Leona bucsufelléptét. 
Azonban az előadáS veszélyben van. A rossz-
májú kollegák nem akarnak fellépni és az 
este sikerét csak Csillag Leona ötletessége 
menthette meg. Az igazi artisták helyett fellép-
teti Gyulait és Csabait, akik mint „sziámi 
ikrek" szerepelnek. Utánuk Huber Pepi. lép 
fel, mint erőművész. Egy fiatalembert emel-
get egy kézzel a levegőbe, persze a fiatal 
embert dróttal tartják a zsinórpadláson. 

A viszontlátás a kaszár-
nyában töiténik. 

A legközelebbi kép az 
autogarage. 

Azután „Az autó és a 
vonat harca" cimü kép 
következik. Csupa izgalom 
és érdekesség I 

Az utolsó kép eljegyzés 
a Svábhegyen. Itt össze-
találkoznak Huber Pepi, 
a felesége, a leánya, a 
detektív és Huber végül is 
beleegyezik, hogy leánya 
kezét üldözője elnyerje. 

A pompás revüben nagy-
szerű ének- és táncszámok 
vannak. A siker óriási ! 
A szereplők, elsősorban 
Sarkadi Aladár, Antal 
Erzsi, Hunyadi Emil, Nó-
vák Mihály, Fekete Etel, 
Perényi Sári, Várady La-
jos, Vig Miklós és Gom-
bócz Vilma mind a leg-
jobbak. A humoros szö-
vegért Köves sy Albertet, 
a szép versekért Kalmár 
Tibort, ,a pattogó zenéért 
Márkus Alfrédet illeti di-
cséret. Ezzel a műsorral 
válnak meg Riebner és 
Keleti direktorok a nagy-
mező-utcai orfeumtól, a 
mely annyi sikert és elis-
merést hozott nekik, Szánt-
szándékosan irjuk, hogy a 
„nagymező"-utcai s nem 
a „Fővárosi Orfeum"-tól, 
mert — mint megtudtuk 
— a Fővárosi Orfeum ne-
vet cégjegyeztette a di-
rekció. Nem nehéz meg-
állapítani ebből a tényből, 
hogy talán már a jövő sze-
zonban ismét találkozunk 
a Fővárosi Orfeummal ha 
nem is a Nagymező-utcá-
ban. 

Antal hrzsi 
Fővárosi Orfeum : „Gyerünk tovább !" 

RückI felv, 
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Uj költő 
lantjának hangja szólal: 
hallgassuk csak! »Az em-
ber, aki járva jár« és 
dalol f á jó keserű TI és uj 
utakon törve előre, szép 
rimekbe rójja a töpren-
gések, a viharos és fojtott 
nyugtalanságok jajjait. 

Endre Károly az az ember, 
aki járva jár, aki egé-
szen fiatalon száll harcba a 
az Élet küzdelmeivel és legelőször akkor 
boldog, amikor a kloznapi élet kemény 
béklyói alól szabadulva, »gyönyörű halál-
félelmeket«. él át a harctéren. A Monte 
San Gabriele és a Piave mellett, folytonos 
tiüzben magához öleli a vérző embert, a 
katonát, aki olyanná lesz előtte, mint a 
gyermek. S a (vesztett háborúval elveszít* 
mindazt, amit nyert: \az élet szeretetéi 
és igy lesz belőle »az ember, aki járva jár...« 
Az Athenaeum adta ki Endre Károly első 
verskötetét, ami biztató jele költői pálgája 
fölfelé való Ívelésének. 

A legújabb színpadi siker: 
Kádár Endre »A szerelem 
elmegy« ciirü ragyogó szép-
ségekkel telt darabja, — 
amely a múlt héten ceríilt be-
nutatóra a Belvárosi Színház-

ban — könyvalakb'an is meg-
jelent. Aki látta a daraoot, 
annak a dráma elolvasása 
lázas élvezeteket hoz, aki nem 
látta: mérhetetlen szépségek-
kel gazdagodik. Olyan írót 
ismer meg szerzőjében, Kádár 
Endrében, akinek a meg nem 
ismerése pótolhatatlan vesz-
teség. 

Az utánunk jövőkre is 
várakozik az Elmúlás, 
azért, hát [önmagukat tisz-
telik meg, ha az elmúlt 
nagyok emlékét megőrzik. 
Ennek a szent érzésnek 
áldozott most Lörinczy 
György, a lelkes szavú 

poéta, aki remekte Készült 
kis könyve ihletett megírá-
sával újra megterítette a 
— hires-nevezetes Pósa-aszta/c, hogy az 
üj iró-, költő-, színész-, újságíró-, piktor-, 
politikus-, sőt tudósgenerációt oda be-
invitálja egy kis emlékezésre. Mert a 

nyolcvanas éveknek ez a jókedvű, cigány-
népe, aki vagy két évtized kultur'munkájá-
nak az esszenciáját sugároztatta ki magiá-
ból, ott élt a néhai való jó Pósa bácsi asz-
tala körül és hogy hogyan élt, hogyan 
termékenyített, milyen áldásos magyar mun-
kát végzett, azt azok a könnyek igazolhat-
nák, amelyek kiserkednek a szemünkoől, 
mialatt a Lörinczy György lángoló sorait 
olvassuk. Csak néhány nevet jegyzek ide: 
Feszty Árpád, Bródy Sándor, He rezeg Fe-
renc, Endrödy Sándor, Jókai Mór, Evva 
Lajos, Danká Pisla, Blaha Lujza, Fadrusz 
János, Kassai Vidor... de ki- győzné föl-

sorolni, hogy mennyi raglyogó magyar ős-
erő pompázott az Orient-szálló vendég-
fogadójának annál az asztalánál, mely a fe-
lejthetetlen Pósa Lajos nevét viselte? A 
mai generációnak nemcsak élvezetet, ha-
nem tanulságot is ád ez a kultúrtörténeti 
értékkel biró könyvecske, amelynek isme-; 
rete nélkül et sem lehet képzelni a imái időK 
jró- és művészvilágát; még kevésbé a nagy-
közönség ama rétegeit, amely rajongó híve 
és barát ja ennek a ragyogó világnak. 
I * 

Lörinczy Györgiy: Pósa-asztai cimü mun-
ká já t a Singer és Wolfner-cég adta ki. 
Az ára 68.— korona. Kapható a Színházi 
Életnél. 

Ezer év mesevilága 
tárul föl előttünk Benedek 
Elek Magyar mese- es 
mondavilága most ötödik 
kiadásban megjelent re-
mekmüvében, amelynek 

szépségeiben elmerülni 
nemcsak a fiatalok, ha-
nem az öregek számára 
is kimondhatatlan gyönyö-
rűség. * 

* * ' 

Három kenyeres-pajtás 
cimiü pompás ifjúsági regényét újra ki-
adta az ifjúság lelkes, melejgsz'avu irója: 
Gaál Mózes. Könny és mosoly szegődik uti-
t'ársui az olvasó mellé, amint végigrójja 
a három kenyerespajtás társaságában az 
élet útját , 

* 

Az itt ismertetett könyvek az Athenaeum 
kiadásában jelenték meg. Endre Károly: 
»Az ember, aki járva jár...« (Versköuyv.) 

!Ara 60.— K. Kádár Endre: A szerelem 
elmegy. (Dráma 3 felv. ) 60.— iK. Benedek 
(Elek: Magyar mese- és mondavilág. I. 
köt. Ara 220.— K. Gaál Mózes: Három 
kenyerespajtás. (Ifjúsági «rejgény.j Ara 
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Boccaccio pes 
Boccaccio, akinek gáláns kalandjaitól han-

gos volt az egész középkor, egy este elhatá-
rozta, hogv előadás után kiszökik a Városi 
Színházból és körülnéz Budapesten, amelvet 
sokáig Európa legvidámabb városának ismer-
tek. Magára kapva kis báli belépőjét, kisur-
rant a szinészkijárón és csakhamar kint volt 

1 Dekomeronja 
Szegény Boccaccio még körül sem nézett, 

már kapott egy pofont. Természetesen nem 
maradt annyiban a dolog, mert Boccaccio a 
kardját akarta használni, szerencsére Krúdy 
Gyula, aki a kávéházban tartózkodóit, elvette 
tőle a kardját. 
Amikor azonban 
a nacionaléját 
tudakolta, meg-
esett rajta a szive 
és így szólt : 

— Kérem, itt 

ül az étteremben néhány színigazgató, majd 
ők pártfogásukba veszik kegyedet. És már 
vitte is le a souterrainbe, ahol Roboz Imre 
és felesége fogyasztották vacsorájukat Jób 
Dani társaságában. 

— Bemutatom az uraknak Boccacciot — 
mondta Krúdy. 

— Ó, már régen be vagyok én mutatva, — 
szabadkozott Boccaccio, — ez csak repríz. 
Egyébként, őszintén szólva, egy kis kalandra 
vágyom. Igen szégyenleném, ha ebben a 
vidám városban nem akedna valami meg-
írni valóm, mert a pofont csak nem írha-
tom meg. 

— Tényleg — mondta Jób Dani. — de 
akkor ajánlom, hogy keresse föl a Fészek-
klubban Kálmán Jenő Ákost, majd ő kalau-
zolja önt Pesten. 

És meg is találták őt egy kényelmes fotel 
ölében. 

— Nőügyekben kér tanácsot? — mondta 
elgondolkozva. Kérem, ez egy roppant vesze-
delmes dolog 
napjaink ban. 
Mert. ha az 
ember az ut-
cán vagy a 
kávéházban 

egy ismeret-
len nőt meg-
szólít, köny-
nyen megtör 
ténik, hogv... 

— Pofon-
vágják — vá-
gott szavába 
agodalmasan 
Boccaccio. 

— Dehogy, kérem. Könnyen megtörténhetik, 
hogy a nő a nyakán marad. 

— Jaj, — mondta Boccaccio és kitámoly-
gott a Fészekből. Egyenesen hazahajtatott a 
Városi Színházba és elhatározta, hogy Buda-
pesten nem fog többé kalandra menni. 

a Tisza Kálmán-téren, 
ahová mellékutcákon 
át ömlött a kivilágított 
Rákóczi-ut fénye és 
lármája. Boccaccio, aki 
megszokta, hogy éjnek 
idején sötét zsákutcá-
kon járjon, most egy 
vadidegen városban kivágyott a fénybe és 
csakhamar a Rákóczi-uton csörtetett peckes, 
egyenes kardjával. 

— Egy entente-katona — súgták mámorosan 
a nők s egyik-másikuk meg is próbálkozott 
egy-egy bátortalan kérdéssel : 

— Parlez-vous français, monsieur ? 
Ám Boccaccio nem figyelt a kérdésekie, 

csak ment a maga utján, társat keresve 
éjszakai kirándulásához. Már a körúton járt, 
amikor megszólított egy a viszonyokkal tájé-
kozottnak látszó fiatalembert. 

— Mondja kérem, kik Budapesten leghíre-
sebb utódaim ? 

A fiatalember nem sokáig gondolkozott, 
hanem bemondott néhány nevet : 

— Hát például Kónyay Elemér, vagy 
Újhelyi Nándor, 
aztán Kálmán 
Jenő Ákos. Attól 
függ, hogy kivel 
akar uraságod 
leghamarább ta-
lálkozni. Mert 
valamelyikük ta-
lán bentül a New-
York kávéház-
ban. Itt, tessék, 
mindjárt jobbra. 

Boccaccio be-
ment a New-
Yorkba és leült 

egy kerek asztalhoz és szokáshoz hiven fixi-
rozni kezdte a polgárnőket, akik békésen 
emésztettek családi köreikben. 

— Az a pibec nem tetszik nekem — 
mondta egy valutaspekuláns a feleségének — 
nagyon szemtelenül néz téged, 
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• INTlM PISTA, hogy milyen az álla-
pota Törzs Jenőnek ? 

— Változatlan. Sokat szenved sze-
gény, az izületében erős fájdalmai 
vannak. Róla igazán el lehet mon-
dani, hogy a kötelességtudás és munka 
áldozata. Megtudott olyanokat csi-
nálni, hogy csütörtökön még a Ma-
gyar Színházban játszott, aztán éj-
szaka vonatra ült, elutazott Cseh-
szlovákiába, pénteken és szombaton 
elvégzett két nehéz vendégestét, szom-
baton éjjel vonatra ült. vasárnap dél-
után már a Magyar Színházban ját-
szott és végigjátszotta az esti elő-
adást. Hogy a színházat zavarba ne 
hozza, lázasan, súlyos influenziával 
is játszott, végre aztán az ő erős 
szervezete sem bírta tovább, ágynak-
esett. Igazán megható az a gyengéd-
ség és szeretet, amellyel nemcsak 
barátai, hanem a közönség köréb )l 
ismeretlenek is megemlékeznek róla. 

— Remélhetőleg hamar talpra áll, 
akkor aztán tapsolunk neki az első 
fellépésénél. Hanem apropó taps : 
mit tud Hatvany Liliről ? 

— Most már valahogy kipihente 
a szerzői ünnepeltetés fáradalmait, 
de alig jött ki az egyik premiérből, 
már a másik előtt áll. Most azonban 
nem darabot mutat be, hanem az uj 
lakását. Szombaton lesz a házszen-
telő-estély a Verbőczi-utcai palotában. 
Aki érdekes ember van, az mind ott 
lesz látható nála egy csomóban. M int 
ahogy a premiérjén is lehetett hasz-
nálni, azt a mostanában ritkán hasz-
nálható kifejezést, hogy tout Buda-
pest. 

— Maga hol volt a premiér után ? 
— Bankett nem lévén, a Fészekben 

vacsoráztam. Még pedig Kálmán Jm-
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réoel, aki már azóta vissza is uta-
zott Bécsbe. Mégpedig nem egyedül, 
hanem magával vitte igen fontos 
ügyben Marthon Gézát. 

— Milyen fontos ügyben7 
— Marthon Géza lesz jövőre az 

uj karmestere a Király Színháznak 
Vincze Zsigmond helyett, aki a jö-
vőre megnyitandó Fővárosi Operett-
színházhoz szerződött. És mivel a 
Király Szinház jövő évi nagy slágere 
az uj Kálmán-operett, a Bajadér 
lesz, Kálmán most felvitte Bécsbe 
Marthont, hogy a dirigens alaposan 
megtanulmányozza a bécsi előadást. 

— Az itthoni operettek körül mi 
újság ? 

— Petráss Sári Pesten marad. A 
Városi Szinház ajánlatot tett neki, 
hogy maradjon még tizenöt estére 
és ő nem sokáig kérette magát, mert 
nagyon szereti a szerepét. Aztán meg 
sikerben, játszani nagyon gusztusos 
dolog. Ábrányi igazgató most már 
azon mesterkedik, hogy a tizenöt 
estén tul még további maradásra 
bírja a nagy primmadonnát. 

— Neki is, magunknak is kíván-
juk, hogy sikerüljön neki. Mi van 
Péchy Erzsivel ? 

— Sokáig ugy volt, hogy a Blaha 
Lujza Színházban az idén megcsi-
nálják a „Lili bárónő" reprizét. A 
reprizt azonban elhalasztották a jövő 
szezonra és Péchy Erzsi így nem lé-
vén elfoglalva, elfogadta azt az aján-
latot, amely hosszabb erdélyi vendég-
körutra hívja a Szép Heléna cím-
szerepében. A Blaha Lujza Szinház 
nagyjai pedig Cseh-Szlovákiába men-
nek turnézni a Fi-fi eredeti szerep-
osztásával: Honthy Hanna, Kerényi 
Gabi, Galetta, Szirmai, Sarkadi fog-
ják játszani a hires oparettet Cseh-
Szlovákia magyarnyelvű színházai-
ban. 

— Szóval, nagy a magyarok ke-
letje külföldön. 

— Nagy, de néha ingyen. Spa-
nyolországban például most két ma-
gyar iró könyveinek van a legna-
gyobb sikerç ; Heltai Jçnô és Szoma-



SZÍNHÁZI ELET 27 

házy István könyvei spanyol fordítás-
ban óriási példányszámot értek el. 
Az egyik könyv egészen közeli isme-
rőse a „Színházi Élet" olvasóinak : 
az „El drammaturgo misteriso" cimii 
spanyol regény nem más, mint „A 
titokzatos szerző" cimü Szomaházy-
regény. amely folytatásonként a „Szín-
házi Élet"-ben jelent meg. A magyar 
írók azonban nem sok hasznát lát-
ják a spanyolországi sikernek, mert 
a kiadó kereken megtagadta a ho-
noráriumot a fordítónak, aki egy 
Spanyolországban élő magyar em-
ber, Révész Andor. A magyar köny-
veket ugyanis csak rövid ideje védi 
az uj nemzetközi szerzőjogi törvény. 
Az élelmes kiadó most zsebrevágja 
a százezer koronákra rugó pezetá-
kat, a magyar írók jogos pénzét. 

— Hát még miket tud mesélni ne-
künk 7 

— Illés Jenőt, a berlini magyar 
filmrendezőt nagy csapás érle: Bu-
dapesten is jól ismert széo felesége 
hirtelen meghalt. Londonban rend-
kívül sikere van Major Henriknek, a 
magyar karrikaturistának, akinek arc-
képét és pompás rajzait a Graphic 
cimü világlap is közli és magasztalja 
a magyar tehetséget. Közli többek 
közt azt a nem nagyon hízelgő, de 
nagyszerű rajzot, ame'yet Major 
Lloyd Georgeról kapott papírra. De, 
hogy itthon maradiak : Hevesi Sán-
dor érdekes könyvet irt Shaw Ber-
nardról. Nemsokára olvashatják. 
Azonkívül most csinálja az utolsó 
simításokat „Elzevir" cimü három-
felvonásos darabján, amely jövőre a 
Vígszínházban kerül szinre. Két első 
félvonása egy anlikvárius-üzlelben ját-
szik. Az Operaházban pár nap múlva 
lép fel hosszú betegsége ulán Hajdú 
Ilona „Szöktetés a szerályból" fő-
szerepében. Voltai épen ugy kellene 
hívni az előadást, hogy „Szöktetés a 
Liget-szanatóriumból," mert Hajdú 
Ilona még alighogy felépült a súlyos 
halmérgezésből. De már nem birja 
tovább a színpad nélkül. Vízvári 
Mariskáról elárulhatom, hogy egy 

magánszínház igen érdekes vendég-
szereplési ajánlattal kínálta meg a 
jövő szezonra. Tudok még sok min-
dent, csak nem jut eszembe. Kezü-
ket csókolom. 

— Hova megy 7 
— Komornát keresek egy ismerős 

családnak és megyek protekcióért 
Márkus Emmához. 

— Tessék 7 
— Tudniillik a szőke csoda, aki 

színházon kívül fáradhatatlan és 
buzgó jótékony hölgy, lady patro-
nesse egy olyan intézménynél, ahol 
kitűnő, derék leányokat helyeznek el 
előkelő családokhoz. Remélem, jó 
hangulatban fogom találni a nagy 
Emmát. 

— Miért reméli 7 
— Mert a szappangyára nagy-

szerűen megy. Viszontlátásra. 

Hajdú Ilona 
ápolónőjével a Liget-szanatórium kertjében 

Diskai felv. 
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A diadalmas Vőlegény 
Mintha csupa férjhezmenni 1-észülő leány irta volna azt a rengeteg levelet, 

ami az elmúlt héten szerkesztőségünkbe érkezett. S mindegyik ugyanazzal a tar-
talommal: a Vőlegényt, a Vőlegényt! Könnyen érthető lenne, hacsak leányok 
kérték volna, hiszen Istenem, itt a tavasz, itt a szerelem, de öregbetüs fértiirások 
is egyetértettek a pókhálófonalu finom nöi betűkkel. És ez a sok kívánság mind 
azt óhaj t ja , hogy a Színházi Élet Szép Ernő „Vőlegény" cimii darabját közölje 
darabmellékletként Mindig tudtuk, hogy a melléklet nagyon fontos, de hogy eny-
nyire lényeges, ezt nem vártuk volna. És itt akarva, nem akarva, mégis bókolnunk 
kell a Színházi Élet olvasógárdája előtt. Ismét bebizonyosodott, hogy a közönség 
a legjobb és legszellemesebb szerkesztő. Mert ügyen mi követhetné stílszerűbben 
és ötletesebben a Gazdag lányt, mint egy Vőlegény. Különösen, ha az a Vőlegény 
szép is, amint önök is hamarosan látni fogják, ami különben is természetes, hiszen 
Széptől való. A közönség viszont Szép Ernőnek mondott kedves bókot ezzel a 
választással, mert épp ez mutatta meg, hogy a „Pat'ka" óta ír.ennyire és micsoda 
izgalommal várta mindenki az uj Szép-darabot. Közel háromezren kívánták a 
rengeteg pályázó közül a „Vőlegény"-t. Megejtettük a sorsolást és a nyerő Varga 
Teréz (Budapest, Rákóczi-ut) lett. Meg fogja kapni Szép Ernő, a Vőlegény szerző-
jének autogrammos arcképét. 

Súlyos feladat volt, de mégis eleget tudtunk tenni a közönség óhajtásának 
és a Színházi Élet e heti számában megkezdjük a diadalmas „Vőlegény" közlését. 

A margitszigeti jaguár 
Regény pályázatunk nyolcadik folytatá-: 

sára 1241 pályamunka érkezett be. Mivel a 
legjobb folytatás egyúttal a befejezés is, 
kénytelenek vagyunk regényünket befejezett-, 
nek tekinteni. Stettner ur az 1000 koronás 
dijat elküldte Tolnay Mancinak, VII., Ki-
rály-utca 12.) 

NYOLCADIK FEJEZET. 
Minden fó, ha a vége jó. 

Stett -er titokzatosan mosolygott. 
—! Elég korán fogják még megtudni, 

— ezzel el is hagyta a szobát. 
Manci és Tomahu újra egyedül marad-

tak. Ä csend kellemetlen, bántó súllyal 
nehezedett mindkettőjükre. Tomahu vágyódó 
Szemei egyre Manci zavart tekintetét keres-
ték. 

— Mintha az előbb be akart volna 
valamit vallani... — törte meg végre Manci 
a csendet. 

Tomahu nagyot sóhajtott: 
— Bevallani? Igen: — mondta, majd 

lassan telkeit és odaállt Manci elé. Közel 
hajolt hozzá, a lehelete csaknem érintette 
a leány fülét, amikor szenvedélytől elfoj-
tott hangon súgta: Szeretem! 

Manci felemelte rá nagy kék szemeit, 
pillantásaik találkoztak és mindketten meg-
éreznék ebben a pillanatban, hogy egy-
másnak vannak teremtve. Ä fiu letérdelt 
és belehajtotta fejét a leány ölébe. Manci 
toelemélyesztétte kezét Tomahu dus, szőke 
fjürtjeibe. 

— Mondd tovább, hogy tör tént?—kér-
lelte. 

És Tomahu beszélt. 
; — Mezei túlságosan kezdő volt ahhoz, 
hogy rajtam túljárjon... — egy pillanatra 
elhallgatott, aztán hirtelen felugrott. — 
Ha tudná, hogy utálom magam — ordította. 
Még1 ezt a szent pillanatot is hazugsággal 
'becs tel enitem meg! 

— Hazugsággal? — csodálkozott Manci. 
— Igen, hazugsággal. Tudd meg az iga-

zat. Őrjöngő szerelmemben milyen ocs-
mányságra vetemedtem. Magam voltam az, 
'aki Mezeit beleugrattam ebbe a kétszínű 
játékba, én voltam az, aki a cédulát be-
csempésztem az indiánerbe. Módot kellett 
találnom1 arra, hogy valahogyan észrevé-
tessemi magam. Äz a szolga, akivel tele-1 

ionáltatott, az is az én emberem voir. 
-Most már tudja legalább, hogy kivel áll 
szemben. 

Ä leány szemeit befutották a könnyek, 
lassan Tomahu mellé húzódott és átölelte a 
nyakát. 
, — Szeretsz? — kérdezte. 

— Imádlak — súgta Tomahu és csókok-
kal árasztotta el a leány arcát. 

Ä falióra egyenletesen nyolcat ütött. Mi-
kor az utolsó hang is elhangzott, Tomahu 
Fölemelte a "tálcáról a szalvétát. H tálcán 
egy gyönyörű hatalmas csokoládétorta volt 
(és fehér krémmel a következő sorok áltak 
ra j ta : 

»Sok szerencsét és boldogulást kivan-
nak: Stettner és Vinnocenty.«. 

(Vége.) 
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Mindenki lehel 
szinházdlrektor 

Alig indítottuk meg a pályázatot, máris 
tömegesen érkeztek az újdonsült direktorok 
szereposztásai. Csodálatos, hogy mindenki 
milyen hamar beletanult ebbe az uj mester-
ségbe. Ez azonban csak azt mutatja, hogy a 
pestiek nemkülönben a vidékiek éppúgy 
szeretnek direktorkodni, mint színházba járni, 
íme az első pályázatok : 

Grün Szerénke színigazgató, Budapest. 

Az ördög 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Irta : Molnár Ferenc. 
Az ördög — — — — Hegedűs Gyula 
László — — — — — Gál Gyula 
Jolán — — — — — Darvas Lij|i 
János — — — — — Törzs Jenő 
Selyem Cinka — — — Muzsnay Be]|a 
Szemtelen Elza — — — Vaszary Piroska 
András— — — — — KörmendyJáno 

Klein Irén színigazgató, Budapest. 

Marshall 
Játék 1 felvonásban. 
Irta : Molnár Ferenc. 

A báró — — 
A felesége — — 
A színész — — 
Az orvos — — 

— — Csortos Gyula 
— — Simonyi Mária 
— — Gellért Lajos 
— — Körmendy János 

Szilágyi Aranka színigazgató, Debreczen. 

A tolvaj 
Dráma 3 felvonásban. 
Irta : Henri Bernstein. 

Rendező: Jób Dániel. Diszletező: Básthy. 
Férj — — — — — Töizs Jenő 
Feleség — — — — G. Kertész Ella 
Fiu — — — — — Bale' Elemér 

Nagy Ferenc színigazgató, Budapest. 

Liliom 
Külvárosi legenda 7 képben. 

Irta : Molnár Ferenc. 
Rendező : Bárdos Artúr. 

Díszlettervező : Málnai Béla. 
Liliom .— — 
Julika — — 
Marika — — 
Hordár — — 
Muskátné — 
Fotográfus — 
Rendőr — — 

Törzs Jenő • 
Darvas Lili 
Gaál Franciska 
Z. Molnár László 
Csillag Teréz 
Bérczy Ernő 
Körmendy János 

Balogh István színigazgató, Miskolcz. 

A szerelem elmegy 
Dráma' 3 felvonásban. 

Irta : Kádár Endre. 
Rendező : Márkus László. 

Díszlettervező : Falus. 
Ervin — — -
Felesége — -
Dr. Röder Károly 
Varga — — -
IIa — — — -
Szobalány — -

Baló Elemér 
Gombaszögi Prida 
Hegedűs Gyula 
Kertész Dezső 
Gombaszögi Ella 
Takács Klári 

Hámory Margit. Budapest, Villányi-ut 33. 

Szultán 
Operett. Irta és zenéjét szerzette : Verő György. 

Rendező : Tihanyi Vilmos. 
Díszleteket tervezte : Málnai Béla. 

Szelim — 
Kambur 
Bimbasi 
Alfonzo 
Roxelán 
Jemina — 
Manola 

Lábass Juci 
Kabos Gyula 
Lalabér 
Nádor 
Péchy Erzsi 
Zöldhelyi Anna 
Sárvay Rózsi 

Popp Ilonka, Váai-u. 21. 

Szép Galathea 
Suppé vigoperája. 

Rendező : Ferenczi Frigyes. 
Pygmalion — — Székelyhidy Ferenc 
Mydas — — — Dr. Dalnoky Viktor 
Ganymed — — — Sámson Mária 
Galathea — — — Aquila Adler Adelina 

Vincze Ottó színigazgató, Budapes'. 
Váczi-ut 206. 

Lear király 
Szomorújáték. Irta : Shakespeare. 

Rendező : Ivánfi. 
Díszleteket tervezte : Falus Elek. 

Lear király — — — 
A francia király — 
A burgundi fejedelem 
Cornwall fejedelem — 
Kent gróf — — — 
Gloster gróf — — — 
Edgard, a fia — — 
Edmund, Gloster törvény-

telen fia — — — 
Bolond — — — — 
Oswald — — — — 
Goneril — — — — 
Regan — — — — 
Cordelia — — — 

Fenyvesi Emil 
Szerémi Zoltán 
Garamszeghy 
Rajnai Gábor 
Csortos Gyula 
Gál Gyula 
Kiss Ferenc 

Törzs Jenő 
Hegedűs Gyula 
Rózsahegyi Kálmán 
Gombaszögi Frida 
Cs. Aczél Ilona 
Varsányi Irén 

• 
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N. O. Sz. 
Nyájas olvasó, aki e sorokgt talán egy el-

rejtett kis magyar falucskában, de lehet, hogy 
a berlini Unter den Lindenen, sőt esetleg a 
newyorki felhőkarcolók aljában 
olvasod, bizonyéra csodálkozó 
arcot vágsz, mikor a ragyo-
góan sikerült pesti divatrevü 
beszámolójában elég gyakran 
bukkan eléd ez a név, hogy: 
N. 0. Sz. De még — benn-
szülött pesti polgárok — kö-
zöttetek is akad olyan, aki 
nem tudta eddig, hogy ez a 
három betű, amely most va-
sárnap a siker fényéből csil-
logóbb zománcot kapott, egy 
egyesület, hogy ugy mondjuk 
egy „céh" kissé hosszú nevét 
takarja, a Nőiruhakészitők Or-
szágos Szövetségének nevét. 
Annyi bizonyos, hogy most a 
harmadik divatrevü forró taps-
viharai után a N. 0 . Sz. márka a publikumi 
népszerűség révébe is beérkezett. Ez alkalom-
mal nemcsak illendő, de kötelesség is, h°gy 
pár szót mondjunk róla a „Színházi Elet" 

olvasóinak. 
Tehát a N. 

0. Sz. a női 
szabók tömö-
rülése. Magá-
ban foglalja 
a nőiruha-
készítőket, az 
összes sza-
lontulajdono-
sokat. A há-
borúban ala-
kult 1918-ban, 
amikor egy 
pár nyugati 
kulturéju em-
ber észrevet-
te, hogy Bu-
dapesttől dél-

re> északra és keletre nincsen olyan város, 
amelynek európai színvonalú divatipara lenne, 
tehát Budapestet kell a Kelet divatfőváro-
sává tenni. Ami fejlődés ebben az irányban 
öt év alatt történt, az mind a N. 0. Sz. veze-
tőségének és tagjainak érdeme. Mert az N. 

Hölzer Sándor 
N. 0 . Sz. elnöke 

Moór Jenő 
N. 0. Sz. igazgatója 

0 . Sz.' nemcsak rendet teremt a szakmában, 
nemcsak a munkáskérdést dirigálja, de a di-

J vatot is a szó teljes értelmében irányítja. 
A pesti hölgyek, akik az ele-
gáns öltözködést az életmü-
vészet egyik legfőbb kelléké-
nek tartják, nem is sejtik, 
hogy ebben a törekvésükben 
milyen éber és nagyszerű tes-
tület őrködik felettük. A pesti 
hölgyek nem is tudják, hogy 
mikor egy uj toilette felett ha-
tártalan örömet éreznek, an-
nak a toilettenek a létrejötté-
ben mennyi szerepe, mennyi 
munkája van a Nőiruhakészi-
tők Országos Szövetségének ! 
Milyenek lesznek az uj ta-
vaszi vagy nyári divat vona-
lai, színei, formái, mindezt 
a N. 0. Sz.-ban döntik el, 
hogy aztán hosszas megbe-

szélések utón, útnak indítsák a vezetők divat-
irányító eszméiket, ötleteiket, a különböző sza-
lonok féltve, őrzött műhelyeibe. 

Ilyen fontos és fáradságos hivatása van 
ennek a testü-
letnek. Hogy 

munkáját 
mégis lanka-
datlan erővel, 
sőt sikert si-
kerre tetézve 
végzi, abban 
nagy része 
van a női sza-
bók vezetősé-
gének. 

A N. 0 . Sz. 
elnöke, a min-
denki által 
ismert és sze-
retett Hoher 
Sándor. Él-
hal a ' divat-
ért és a művészetért. Mindenült ott van szív-
vel és lélekkel. 1918-ban egyik fő megalapí-
tója volt a Szövetségnek s azóta egyfolytában 
elnök. Nagy erővel képviseli munkaadótársai 
érdekét emiatt el is fogták és a gyűjtőfogház-
ban szenvedett a kommün alatt. Áldozat-

Berkovits Andor 
ï N. 0 . Sz. titkára 
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kész ember, aki sokat tesz a szakmai jóté-
konyság terén is. 

Moór Jenő kamarai titkár, a szövetség ü. 
v. igazgatója. Ő szervezte meg az 1918 évi 
munkásmozgalmak idején a munkaadókat és 
az akkor rendezett négyhetes sztráik letörése 
után megcsinálta a Szövetséget. Lelkes barátja 
a kézmüvesiparosságnak, különben pedig 
rendkívül energikus ember, aki nem ismer 
akadályt munkájában. 

A N. 0 . Sz. titkára pedig Berkovits Andor. 
Őróla mindenki tudja, hogy elsőrendű dival-
tervező, sőt kitűnő divattudósitó: Értékes egyé-
nisége méltóan mutatkozik a mostani divat-
revü rendezésében. 

A divatrevü messzi Keletre hirdeti, hogy 
Budapest divatipara büszkén követel magának 
helyet friindjárt Páris után ! Budapest máris 
a Kelet divatcentruma ; hogy ez igy van azt 
elsősorban a N. 0. Sz.-nak és annak a tiz 
szalonnak lehet köszönni, amelyek önzetlenül 

r 
1. Drapp georgett ruha cire csipkedisszel, cape-el, 2. Fehér és méregzöld serge kosztüm 

lekkdisszel, 3. Fehé r maroquin ruha (Hölzer tpilçtt, kalap és cipő) 
Mészöly fçivételç 

álllak össze a divat és a művészet nevében. 
Már ezért a fenkölt és szép eszmékért is 
megérdemli a N. 0 . Sz.. hogy most a harma-
dik divatrevü tapsos délelőttjén a szinház és 
a közönség nevében őszinte hálánkat fejez-
zük ki neki. 

Megismétlik a divatrevüt 
A nőiszabók vasárnapi divatrevüjénél sok 

százan távoztak el jegy nélkül a pénztártól, 
amelynek ablakára már félórával az előadás 
kezdete előtt kifüggesztették a 

„Mindsn jegy elkelt" 
láblát. A N. 0 . Sz. vezetősége ezért elhatá-
rozta, hogy a divatrevüt 

május 7-én, vasárnap 
délelőtt a RenaissanceSzinházban megismétlik. 
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Prológ 
Irta : KÁLMÁN JENŐ 

A Nöiszabik divatrevüjén elmondott i 
OAÁL FRANCISKA 

Kiknek szeme Ítélni hivatott, 

Kik approbáltok izlést, divatot. 

Kiknél a ruha érzés, hangulat, 

Köszöntlek most, hölgyek és urak. 

E délelőttnek programmját adom, 

Ruhaköltészet lesz a színpadon, 

Harmóniába olvad itt csodás 

Női test, szín, vonal, selyemsuhogás. 

A szépek harca örök nyilt tusa 

S örök marad a szépség kultusza 

Rózsaszín creppe de chin és mousslinból ké-
szült biedermeyer nyári estélyi ruha 

(Berkovits kreációja. Kalap : ^ürst Irén, cipő: 
Klein Bertalan) 

Mészöly fcM. 

S ezerszer drága minden jelmez itt, 

Mert pesli nőknek s itthon tervezik. 

Jöjjön hát Pest és jöjjön a vidék 

Csábítsuk hozzánk kisfaluk szivét, 

Hol kuruc álmok fátyolát szövik 

Dunántul, Alföld nálunk öltözik. 

Pillangós fejdísz, párta és uszály, 

Legyen az ujabb divatban a szál, 

Mely rut jelenből szebb jövőbe int, 

Pesti Ízléstől legyen eltelve mind. 

Kiknél a ruha érzés, hangulat, 

Köszöntelek most, hölgyek és urak 

S a taps, amelyet kapnak a szabók, 

Legyen hangosabb, mint e kis prológ, 

Szürke taft selyem délutáni ruha valódi csipke-
disszel (Berkovits kreációja. Kalap : Fürst Irén, 

cipő : Klein Bertalan 
Mészöly felv. 
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Hogy készül a divatrevü ? 
Irta : BERKOVITS ANDOR 

Rózsaszín kockás félfrancia kosztüm korall-
szinü gyöngyszalma kalappal (Blaschek Kon-

rád kreációja 
Mészöly felv. 

Tessék kedves szerkesztő ur? Mondjam 
el hogyan készül a divatrevü? Bocsánatot 
kérek igazán nem szép, hogy ön három-
hónapi gigászi munkát, szaladgálást, küz-
delmet, veszekedést, torzsalkodást, tantalusi 
kínokat egyszerűen »késztilödés«-nek nevez. 
Persze, ön beül a Renaissance aranyos 
páholyába és azt htszi, hogy azzal minden 
rendben van: Hát, hogy elszörnyedjen 
egy kissé, elmondom hogyan készül a 
divatrevü. 

Hát az kérem ugy kezdődik, hogy egyszer-
egyszer csak elkezdünk beszélgetni a N. 
O. Sz.-iban. 

- Kellene csinálni megint egy divat-
revü t ! 

— Csináljunk, — mondja Holzer ur, 
az elnök. 

t Ezzel a divatrevü sorsa meg van Decsé-
telve. Lesz divatrevü, mindenki örül tervezi 
és beszél. Dolgozni senki sem dolgozik. 
Már megvan a revü rendezője, a nagy-
szerű1 Bánóczi dr., a színház, az' előadás 
dátuma, minden megvan. Csak még a 
revü nincs meg. Két héttel a kitűzött dánim 
előtt még nem tudjuk ki vesz részt és ki 
hogyan vesz részt, arról nem is beszélve, 
hogy még egyetlenegy toalett nincs munká-
ban. 

Mikor már csak tíz nap választ el az 
előadástól, a szalonok egyszerre elkezdenek 
Biozogni, (mintha valami turcsa láz jött 
volna rájuk. Előbb senki sem akart »be-
szállni«, most egyszerre mindenki részt akar 
venni. Es mindenki mindenben benne akar 
lenni. Kedves szerkesztő ur, miaga, aki 

Barna burberry lovaglóruha. (Blaschek Kon-
rád kreációja 

Mészö y felv. 
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szokva van a primadonna szeszélyekhez, 
elcsodálkozna ha látná mennyivei nagyobb 
primadonnák a nöiszabók. Alig tudjuk őket 
megïékezni ketten Bánóczy doktorral. A 
thermopilei ütközet kismiska ahhoz a harc-
hoz képest, amelyet ilyenkor a szalonokkai 
kell vivni. Es kérem még hozzá micsoda 
külön »heccek« adódnak! Mikor a kalapos 
elkészíti a szalon ruhájához a remekbe, 
készült kalapot, a szalonnak jön egy ujabb 
ötlete és megváltoztatja a ruhát. Perszie 
ahhoz már nem stimmel a kalap. A kalapos 
mind egy örült rohan végig a városon 
lés mindenkit meg akar ölni HolzerXiv kezdve 
egészen Moór igazgatóig. Ugyanez történik 
egymásután hatszázszor a cipőssel, az eser-
nyőssel, a szőrméssel, mig az ember idegei 
teljesen föl nem mondják a szolgálatot 
és az aggódó rokonok nem érdeklődnek 
egy-egy különszoba iránt a Lipótmezön, 
1 Végre eljön a főpróba napja. Nahát) 

Fehér maroqin ruha, fekele. /öld és gvöngy-
disszel. (Dénes kreáció. Kalap : Molnár Gizella, 

ernyő : Schönberger) 
Mészöly felv. 

Lovagló kosztüm. (Dénes kreáció) 
Mészöly lelv. 

iszerkesztö ur maga még ilyen főpróbát 
nem látott! Nem is tudom miért nevezik 
főpróbának, mikor senkinek nincs a teje 
a helyén ! Ez az a főpróba ugyanis, ame-
lyen senki senv öltözik, nehogy a konkurrcns 
szalon még az utolsó percben ellophasson 
egy ruhaötletet! 

No és persze ezen a főpróbán a cirku-
szok teljesen betetőződnek. Itt az akció 
keretébe belelépnek a próbaki&asszonyok 
is, akik öngyilkossággal fenyegetőznek, ha 
nem lehetnek elég ideig a színpadon és 
minden igyekezetük arra irányul, hogy a 
másikat eltakarják. Végül összevesznek újra 
la szalonok a kalaposokkal, a kalaposok a 
eipösöikkel, a cipösök az esernyösökkel, a 
modellek Bánóczy doktorral, végűt min-
denki összeveszik a N. O. Sz. elnökségével. 

Másnap aztán meg'van a siker, a vesze-
kedök összecsókólóznak és boldogan kér-
dik: 

— Mikor is lesz a legközelebbi? 
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Budapesttől—Abbáziáig 
— A női szabók harmadik divatrevüje — 

A párisi Opera-divatrevünek ragyogó pen-
dant-ja támadt fel Budapesten vasárnap dél-
előtt a Renaissance-szinházban. Ha ennek a 
divatrevünek a kerete nem is volt oly ope-
raian fényes, mint ahogyan azt a párisi millió-
hoz elképzelni lehet, nekünk mégis sokkal 
kedvesebbnek mutatkozott, igazabbnak, őszin-
tébbnek, magyarabbnak. Mert a magyar divat-
iparosság szine-java állott itt össze lelkes 
buzgalommal és határt nem ismerő áldozat-
készséggel, hogy megtanítsa a publikumot a 
divatos öltözködés művészetére. A résztvevő 
szalonok legnagyobb büszkesége lehet, hogy 
a revü intencióiban rejlő törekvések egytől-
egyig célt értek és kivétel nélkül sikerültek. 
A publikum ez alkalommal ugy távozott a 
színházból, hogy a divatmüvészet zavartalan 
harmoniáju emlékeit vitte magával 

Az előadás. 
Már jó félórával a revü kezdete előtt autók 

és magánfogatok sokasága állott a Renais-
sance Nagymező-utcai kapuja előtt. Mig a 
hátsó szinpadi bejárón lázas sietséggel suhant 
be egy-egy szalóntulajdonos vagy egy elké-
sett manequin, a publikum izgatott várako-
zással gyülekezett a színház aranyozott bibor-
diszitésü falai között. De micsoda publikum ! 
Nagy premiereken is alig látni ilyet. Pest elő-
kelőségeinek, arisztokratáinak csaknem mind-
egyike megjelent, hogy lássa kincseket 
érö felvonulást, mely a nagy * divatfővárossá 
lett Budapest tavaszi és nyári újdonságait 
készül bemutatni. 

Tizenegy óra után néhány perccel a rogyásig 
megtelt nézőtéren az izgalom moraja futott át : 

Foulard strandruha (Förstner nővérek kreá-
ciója. Kalap : Bródy Margit, cipő : Marschall) 

Mészöly felv. 

Nyersselyem tenniszruha (Förstner nővérek 
kreációja. Kalap : Bródy M., cipő : Marschall) 

Mészöly felv. 
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Lila transparent angol csipke strandruha. 
(Katz Lenke kreációja, ernyő : Schosberger) 

Mészöly telv. 

az illatosan szép tavaszi reggelben. A mesé-
nek ilyen keretében kezdődött meg az első 
felvonás ruhafelvonulása. A legszebb man-
nequinek jelentek meg sorban, a reggeli, 
sport- és utazóruhák legnagyszerűbb darab-
jaiban. Vékey — kiáltotta a kúria díszruhás 
hajdúja bejelentve a szinen először meg-
jelenő szalont, azután a többieket sorrend-
ben : Sidyt, Dénest, Katz Lenkét, Förstner 
nővéreket, Blascheket, Berkovitsot, Holzert, 
végül Rothschildot. És minden szalonnál 
ujabb taps jelezte a közönség őszinte elra-
gadtatását. A zenekar pattogó indulója és 
Németh Juliska bucsuintegetése fejezte be az 
első felvonást, mely a divatrevüt a legjobb 
hangulattal indította meg. 

Mielőtt a második felvonás színpadjára 
fellebbent volna a függöny, mindenki tudta, 
hogy most a cselekmény a budapesti divat-
szalonokban fog folytatódni. Tényleg, ugy is 

Megszólalt a csengőjel, mely az előadás kez-
detét jelezte. Aztán egy tuss a zenekarban és 
kilépett a függöny elé pompázó zöld estélyi 
ruhában (Hölzer) Gaál Franciska. A prológot 
mondotta el Gaál Franciska meghatóan, ked-
vesen, az utána keletkező tapsvihartól csak 
ugy rengett a nézőtér. A tapsvihar csak akkor 
szűnt meg, midőn a zenekar egy vidám in-
dulóra zendített rá, melynek hangjai mellett 
felsuhant a függöny. 

Megint ujabb, moraja a csodálkozásnak. 
Muskátlis vidéki kúria verandája állott a 
színpadon a harmatos falusi reggel erősödő, 
napsütésében. Harangszó, kolompolás, madár-
csicsergés után a kis Lázár Gida és Csendőr 
Etus indítottak el aranyos humorral a revü 
cselekményéí*rlozzájuk csatlakozott hama-
rosan Németh Juliska, a darab főszereplője, 
aki szerepe szerint fürdőre készül és előkelő 
barátnőitől búcsúzik, akik sportolni hívják 

Sárga georgett estélyi ruha lószőrkalappal 
(Katz Lenke kreációja) 

Mészöly felv. 
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szadoztak a strand nyugágyai között, hogy 
aztán Mirkovszky Mária orchestikai növen-
dékei táncának, majd az eredeti párisi „King's 
spades" jazz bandjének adjanak helyet. A 
négerek már forró lelkesedést keltettek, amit 
elragadtatássá fokozott a szalonok fürdő-
kosztümjeinek, strandruháinak színpompás 
képe. 

_ A fesztelen nyári divatkreálási kedv után 
a komoly estélyi ruhák milliókat érő kincseit 
hozta a negyedik felvonás garden partyja. 
Németh Juliska itt már mint villatulajdonos 
ad a lampionokkal feldiszitett parkban nagy-
szerű estélyt. Van hangverseny ezen az iga-
zán főúri estélyen (Németh Juliska, Nagy 
Izabella, Zahler Magda szerepelnek rajta), de 
van mindenekelőtt annyi felségesen szép 
estélyi toilette, amelyek értékénél, csak ihle-
tetten művészi megkomponálásuk na-
gyobb. Mire a függöny legördült, a negyedik 

Mintázott borsózöld georgett délutáni ruha 
(Rotschild-szalon kreációja 

ernyő : Schosberger) 
Mészöly felv. 

történt, Németh Juliska előtt most csopor-
lokban vonultak el a szalonok modelljei ujabb 
és még fényesebb kreációkban. A tiz szalon 
bevett márkái mellett, most ujabb neveket 
kellett megjegyeznie a publikumnak. A kala-
posok közül : Fürst Irén, Mergl Janka, Mol-
nár Gizella, Bródy Margit, Neumann J., a 
cipősök közül : Papp József, Klein Bertalan, 
Edelstein, Marschall, Lafayette képviselték, 
a divatmüvészetet Schosbergerrel, az ernyő 
művészével és Breitfelddel, valamint Lehrer-
rel a szőrmék mestereivel egyetemben. 

Már a díszlete is pompás nyári hangulatot 
teremtett a harmadik képnek. Az abbáziai 
strand villogott szikrázó napfényben a szín-
padon, hogy a strand és fürdőruhákhoz stí-
lusos keretet szolgáltasson. A rendezés ezer 
ötlettel állította össze a strandot a maga 
megkapó szinességével. Luftballonos gyerekek, 
elragadó drága rövidruhás csöppségek ját- Mészöly felv I 

Vörös antilopkabát, csíkos szoknyával 
(Rotschild-szalon kreációja. 
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kép után, a közönség a ragyogó látványtól 
szinte pár pillanatig elkábulva ült a helyén, 
hogy aztán annál zugóbb tapsviharban adjon 
kifejezést tetszésének. 

A résztvevők. 

Mint mindezekből látni méltóztatik a divat-
revü elgondolásában impozáns keretet nyúj-
tott a divatbemutalóknak, ami a kitűnő Bá-
nóczy Dezső doktor rendezői kezének érdeme. 
A revü súlyát, tartalmát, anyagát mégis a 
résztvevő szalonok adták meg ; amelyek oly 
gazdagon és bőkezűen szórták művészetük 
gyöngyeit, hogy még a téli divatrevü pom-
pája után is meglepetést és csodálkozást 
keltenek. Egy egész Színházi Élet kevés volna 
a divatrevü anyagát méltóan és hűen ismer-
tetni, egy egész Színházi Élet kevés volna 
elmondani azt a hálát és dicséretet, amelyet 
Budapest hölgyei éreztek a nőszabókkal 

Foulard ruha georgett cape-el (Sidy kreációja. 
Cipő : Klein Bertalan, ernyő : Schosberger) 

Mészöly felv. 

szemben azért a páratlan élvezetért, amely-
ben őket részesítették. Itt néhány szóban 
csupán a kiemelkedőbb momentumokra sze-
retnénk az emlékek sorjában visszatérni. A 
Berkovits modelleken igazi nyugati kulturált-
ság mutatkozott. Első látásra a vonalak 
újszerűségei kapták meg itt a nézőt. Kom-
pozíció és magasabbrendü elgondolás volt a 
Berkovits toiletteken. Blaschek az angol sza-
bás mestere különösen egy remekben készült 
lovagló ruhájával tünt ki a többiek közül. A 
Dénes szalon ruhái impozáns egyszerűsé-
gükkel hatottak. Nem színpadi ruhák voltak 
a Dénes toilettek, hanem a divatmüvészetnek 
úriasszonyok számára készült előkelő re-
mekei. 

A Förstner nővérek ugyancsak az előkelő 
ízlés márkáját képviselték. Hölzer olyan gaz-
dag anyaggal vonult fel, hogy a néző szeme 
belekáprázott. A ragyogó toiletteken kivül 

Fehér csipkeruha gyöngy fejdísszel. (Sidy 
kreációja. Cipő : Klein Bertalan) 

Mészöly felv. 
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Sárga selyem estélyi, ruha csipkedisszel maha-
radzsa turbánnal (Vékey.kreácio. Kalap : Neu-

mann I., cipő : Lafayette) 
Mészíiiy felv, 

kalap, cipő, ernyő, mind sajátja volt. Szere-
pelt többek között egy fehér maroquin ruhája, 
amely megkomponálásban a legnagyobb ér-
tékeket mutatta. Katz Lenke stilizált lila strand-
ruhája egyike volt a leghatásosabb darabok-
nak. Rotschildnak egy csikós szoknyával el-
ütött vörös antilop-kabátja nyiltszinii tapsot 
kapott. Sidy divatszalonja különösen egy öt-
letes foulard ruhával emelkedett ki. Vékey-
nek csupa szép és értékes toilettje volt. A gyer-
mekruháknál Beck Irma annyi stilust, bájt 
üdeséget hozott, hogy tiz revüre is elég lett 
volna. I 

Külön kell megemliteni Németh Juliska 
négy darab pazar szépségű toilettjét. Estélyi 
ruháját Rotschild készítette remekbe. Creppe 
romain anyagból készült ez az estélyi ruha-
csincsilla és értékes chantilly csipke dísszel, 
habkönnyű cape-el felszerelve. Szenzációt keltő 

Fehér-fekete kosztüm. (Vékey kreációja. Kalap : 
Neumann J. Cipő : Lafayette) 

Mészöly felv. 

toilette. A második képbeli Berkovits ruha 
nemkülönben nagyszerű, a legsikerültebb Ber-
kovitsok közül való. Igen szép a Förstner 
nővérek által kreált strandruha és a Sidy 

utazóruhája, amelyek Németh Juliska 
párisi chic-jéhez méltó keretet szolgáltattak. 
Egyformán kértek részt még a sikerből a kö-
vetkező kalapmüvészek : Bródy Margit. Fürst 
Irén, Mergl Janka, Molnár Gizella, Neumann J., 
és a következő cipőszalónok : Edelstein, Klein. 
Bertalan, Lafayette, Marschall, Papp József, 
Schosberger ernyői rávallottak a cég külföl-
dön is elismert hírnevére, Breitfeld és Lehner 
szőrméi szépségük mellett vagyonokat jelen-
tettek. 

Nem lenne teljes a divatrevü beszámolója, 
ha újra nem emlékeznénk meg Hölzer Sán-
dorról, a N. 0 . Sz. elnökéről, aki a divatrevü 
megcsinálásában törhetetlen akarattal dolgo-
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zott, Berkovils Andorról, aki a divgtrevü tel-
jes divatmüvészeti részét rendezte olyan Íz-
léssel, tudással és stílussal, amire csak ő ké-
pes és Moór Jenőről, a N. 0. Sz. kitűnő 
igazgatójáról, aki a revü szervezeti és ipar-
politikai részét intézte lelkes buzgalommal. 
A divatrevü forró vasárnap délelőttje és a 
május 7-i ismétlésen bizonyéra újra felhar-
sanó tapsviharok az ő munkájuk legszebb 
jutalma. Szilágyi László 

A n ő i s z a b ó k h a r m a d i k 
d i v a i r e v ü j é n e k r é s z t v e v ő i : 

Beck Irma gyermekszalon (IV., Korona-
utca 3. ). 

Berkovits 1. divatszalon (IV:, Kristóf-
tér 2.). 

Blaschek Konrád divatszalon (IV. Vaczi-
utca 25.). 

Dénes Jenő divatszalon (Vácz:i-utca l l /ó . I. 

Gyermek selyemruhák (bal szélső : Csendőr 
Etus, jobb szélső : Lázár Gida. Beck Irma 

kreációi) 
Mégzölv felv. 

Gyermek fürdőruhák és kötött tenniszruha. 
(Beck Irma kreációi) 

•Mészöly felv. 
FóVstner nővérek divatszalon (Haris-, 

l ázár 2.). 
Hölzer Simon divatház (Kossuth Lajos-

utca 9. ). 
Katz Lenke divatszalon (Vörösmarty-

ér 2.). 
Rotschild A. divatszalon (Bálvány-u. 4. ). 
Sidy divatszalon (Kristóf-tér 6.). 
Brody Margit kalapszalon (Korona-u. 3.). 
Fürst Irén kalapszalon (Deák Ferenc-

utca 10.). 
Neumann J. kalapszalon (Váczi-utca 23.). 
Mergl Irma kalapszalon (Piarista-u. 12. ). 
Vékei István divatszalon (Eskü-tér 8.) 
Edelstein cipőszalon (Vilmos császár-ut 

19.). 
Klein Bertalan cipőszalon (Bécsi-u. 3. ). 
Lafayette cipőszalon (Váczi-utca 35.). 
Papp József cipőszalon (Veres Pálné-

utca 16. ). 
Schossberger M. divaternyőáruház (Vö-

I ösmartg-tér 2.). 
Breitjeld M. Marce :l divatszücs (Váczi-

n.ca 10.). 

UJ FÉNYKÉPÉSZETI MŰTEREM. Vi-
dor Ilonka, Vidor Pál leánya, fényképészeti 
műtermet nyitott 1 ' agy diója-utca 5. /V. em. 
( "t elefon József 44—39. ) alatt. Victor Ilonka 
amilyen tehetséges színésznő volt, egészen 
biztos, hogy ugyanolyan pompás fotográfus 
is lesz. 
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/I Filmklubban 
— Mi az? Miért vagyunk ilyen kevesen ? 

Egy hét óta szemlátomást Fogy a filmklub 
l ítogatóinak száma !. . . 

— Ez a jövő szezon előszele. Minden má-
sodik filmes Berlinben vagy Párisban van. 
Kötik a nagy attrakciókat. Idén Amerikából 
még kevés szenzációs eseményt jelentettek, 
de köztük van Griffith Intolerance-ja, amely 
a kiállitásos filmeknek igazán a legteteje 
lesz. A többi jó, ugylátszik, kevés kivétellel 
tényleg Németországból és Franciaországból 
jön. A németek legújabb büszkesége a Len-
ke ffy-Jannings-attrakció, az Othello és Joe 
May világfilmje, a Páris grófnője. De készül 
még vagy egy féltucat, amely nem fog ezek 
mögött maradni. A franciák kolosszális mese-
filmje, a Mille et une nuit már megérkezett 
Pestre, akik látták, hasonlíthatatlanul nagy-
szabású látványosságnak mondják. De lesz 
még egy sereg hatalmas francia film. Az 
Ermoliet'f, a Pathé Consortium, a Gaumont 
és a Film d'Art márkái a jövő szezonra rend-
kívül népszerűek leszek nálunk. 

— Mi van Abel Gance-cal, a J'accuse zse-
niális rendezőjével ? Róla csaknem két esz-
tendő óta hallgat a krónika. Nem dolgozik 
többé ? 

— Sőt ellenkezőleg. Dolgozott az idén is, 
csakhogy nem a hazájában, Franciaország-
ban, hanem Amerikában, ahol két nagyszerű 
mestermüvet fejezett be, amelyek idővel hoz-
zánk is bizonyára elkerülnek. A jövő hó-
napban hazarándul amerikai művészeivel 
és Nizzában, a Park Chambrunban rendez 
le egy darabot, abban a parkban, amelyet 
gyára a mult hónapban vásárolt meg — a 
dollárhoz viszonyítva potom áron — hatmil-
lió francia frankért. Érdekes, hogy a tipikus 
francia Ganceot az amerikaiak már magu-
kénak vallják. 

— Ahogy ez az eset Farkas Antóniával 
is, akit viszont olaszországi sikerei után az 
olaszok nacionalizáltak. Az II Film cimü mi-
lanói filmkritikai lapban hosszú tanutmányt 
irt róla Aurelio Spada, a legtekintélyesebb 
olasz filmesztéta s többek között igy nyilat-
kozott róla: „Maria Corda egyike a legtökéle-
tesebb plasztikáju, legk.fejezésteljeseb ) film-
művésznőinknek". Farhas Toncsi udvarias 
levélben hárította el magától a honosítást s 
megírta, hogy magyar óhajt maradni, ami-
nek született. 

— Érdekes hír jön egy másik külföldön 
élő magyar művészről, Zádor Dezsőről, az 
Opera volt igazgatójáról. A berlini Victoria-
filmnél a főszerepet játssza Rössler, nálunk 

is szinrekerült Rotschild-darabjában, A frank-
furtiakban. 

— Ezek után az itthon készülő filmekről 
is ildomos lenne beszélni. A Cito-Cinema 
budapesti fiókja filmre íratta Burnett A kis 
lord cimü regényét, amelynek főszerepét a 
kis Szécsi Ferkó fogja játszani. Az se ér-
dektelen, hogy kik lesznek a kis lord szülei I 
S zécsi Ferkó igazi papája és igazi mamája, 
akik mind a ketten kitűnő színészek. De még 
e film felvétele előtt szkeccs is készül a Cito-
nál, ugyancsak Szécsi Ferkóval, a Ludas 
Matyi. Ebben a szkeccsben filmen is, színpa-
don is, minden szerepet gyerekek játszanak. 

— Mit szól a legújabb párisi filmdivathoz ? 
Az utóbbi hetekben három olyan darab ke-
rült tomboló sikerrel szinre, amelynek szere-
peit színes ladyk és gentlemanek játsszák. 
Szinte tébolyultan vetették magukat az em-
berek egy eredeti japán és egy eredeti kinai 
film után, ami után a „színes" filmek koro-
nája következett: egy néger filmattrakció. 

— Engedjék meg, hogy két érdekes törté-
netet beszéljek el Bassermannról és a felesé-
géről, akik hetekig Pesten időztek a Columbus 
Kristóf felvételei alkalmával. Bassermann akár 
milyen világhírű színész, valami dühös gesz-
tust nem csinált olyan nyomatékkal, ahogy 
Garas, a rendező a film érdekében kívána-
tosnak tartotta volna. Háromszor is ismétel-
tek, de Bassermann még mindig nem akart 
méltóan haragra lobbani. Végre Garas rá 
kiáltott : 

— Du Franzose ! 
— Ez hatott. Azon, hogy ily súlyos sér-

téssel illették, hogy franciának nevezték, mód-
fölött feldühödött. Neki akart rohanni Garas-
nak. Közben a felvevőgép nyugodtan meg-
rögzítette a jelenetet. . . 

— A másik történet a művész feleségéről, 
Else Bassermannról a kitűnő színésznőről 
és Írónőről szól. Őnagysága szenvedélyes 
turista is és egy szép napon, amikor csak 
délben kezdődtek a felvételelek, gyalog in-
dult el a vonzó, ismeretlen magaslatok felé, 
amelyeket ezúttal a Svábhegy csúcsai repre-
zentáltak. Gyalog sétált fel a Svábhegy tete-
jére, anélkül, hogy tudta volna, hová jutott. 
Dél felé járt az idő s csak ekkor jutott eszébe, 
hogy egy óra múlva a Corvin műtermében 
kell lennie, kinn a Városligetben. De sehogy-
sem tudott tájékozódni. Végre egy hivatal-
szolgát csípett el, akitől útbaigazítást kért. 
A szolga csak magyarul tudott, a művésznő 
csak németül. Végre is kézjelekkel érttették 
meg egymást. S ezen az alapon egy óra 
múlva pontosan kinn is volt a műteremben 
a művésznő, ahová természetesen szintén 
gyalog érkezett. 
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Egy cselédleâny íörlénele 
A közönség ezen 

a héten is özönleni 
fog a Kamara pénz-
táraihoz, mert az 
idei szezon egyik 
legkedveltebb starja, 
Liane Haid, a Lady 

Hamilton páratlan népszerüségü és varázs-
latos szépségű főszereplője debütál az „Egy 
cselédleány történeté"-ben. Ez a szerep, amely 
egy a mai modern nagyváros forgatagéban 
vergődő leány martiriumát ecseteli, a legtisz-
tább és megdöbbentően naturalista eszközök-
kel, megismerteti velünk a kiváló müvésenő 
mindent felölelő skáláját és ha összehason-
lítjuk majd Anna szobaleányt Lord Hamilton 
országokon uralkodó feleségével, az első pil-
lanatban el se akarjuk hinni, hogy a két 
alak személyesitője egy és ugyanaz. 

A hősnő, Anna, Darlinsky báróék szolgá-
latába lép. Nagyúri ház, nagyszámú cseléd-
ség, Anna második szobalány. Klára az első. 
Klárának éppen javéban csapja a szelet 
Károly, a cselédszobák Don Jüanja. Persze, 
Károly urnái a változatosság a fő ; Klárával 
tehát szakit és Annával kezd uj ismeretséget. 
Klára ugyan hamar megvigasztalódik, mert 
amikor egy izben Károlyt — aki egy éjjeli 
mulató pincére — a mulatóban kereste, meg-
ismerkedett Mister Brownnal, az Amerikából 
visszaérkezett vagyonos gentlemannel. Ott 
hagyja tehát a báróék szolgálatét, mert Brown 
urban bőkezű pártfogóra talál. 

Anna azonban, akinek lejét Károly teljesen 
elcsavarta, egyszer csak azzal keresi fel a 
csábítót, hogy vegye el feleségül. 

Károly persze 
erről hallani sem 
akar és lerázza 
a nyakáról a 
leányt, aki most 
még nagyobb 
bajba jut. A bá-
rónénak. egy ér-
tékes melltüje tű-
nik el és a cse-
lédek közt kere-
sik a tolvajt. 

'Anna holmijai 
, közt nem talál-
nak semmit, csak 
kisgyerek ruhá-

kat. A báróné felháborodva kikergeti a sze-
rencsétlen lányt a házból. Anna elbusultan 
indul útnak és a robogó fogatok és autók 
között a villamos kerekei alá veti magá t . . . 

A báró ezután csakhamar szomorú fölfe-
dezésre jut, kisül, hogy rossz útra tévedt fia 
fülig beadósodott és éppen a Tabarin pincéré-
nél, Károlynál csinált adósságokat. A báró 
persze megmenti a szégyentől a fiát. Mister 
Brownt is utoléri a nemezis : tíz é w e elkö-
vetett manipulációit kéri számon tőle a rend-
őrség. Vele együtt bűnhődik Klárika is, aki-
nek rövid ideig tartott pünkösdi királynésága, 
ismét vissza kell térnie a cselédelhelyező 
intézetbe. 

Annával a történet végén a kórházban ta-
lálkozunk. Ferenc, a jólelkű inas vigasztalja 
a szegény teremtést és módot kínál neki, hogy 
visszatérjen újra a tiszta, becsületes életbe. 

Károly pedig ismét ott áll az édesanyja 
boltjában, miután közben kiviláglott, hogy 
Mister Brown az édesapja, de az egymáshoz 
méltó apa és fiu nem soká örülhettek a ta-
lálkozásnak. Az anya kikergeti üzletéből a 
fiát, aki a boltot rossz hirbfe keverte. Ellen-
ben a báró fián úrrá lesz a jobb érzés, visz -
szatér a becsület és munka útjára. 

A léha csábitót Reinhold Schiinzel mesteri 
eszközökkel jeleníti meg előttünk, a pestieknek 
külön érdekessége lesz Huszár szereplése. 

Az égő poklokon keresztül amerikai stílben 
tartott dübörgő cselekményü, boszorkányos 
ügyességű artisták, vasrudakat görbítő atléták 
harcából felépített szédületes iramban foko-
zódó kalandortörténet, amelynek trükkjei: át-
száguldás alokomotivval a Kizberoskadóerdőn. 
ugrás a hídon 
át a robogó ex-
pressről a lent 
tajtékzó folyam-
ba, küzdelem 
3000 méter ma-
gasban a rob-
banó golyókkal 
lángba borított, 
elszabadult lég-
hajón, a kinema-
tográfia eme zsá-
nerének legelis" / J Wjk 
mertebb alkotá-
sait is f e l ü l m u l - t ^ í ^ j ^ ^ 
ják. 

Kamarában 
A len jyelvér 
teljesen uj példányai kerülnek ú j b ó l bemutatásra 
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Milfred Harris Chaplin 
a Tómoziban 

Tavaly nyilt meg először a TámoA', 
amely azonnal kiérdemelte a legnagyobb 
dicséretet, már magával az ötletre! is. Idén 
már természetesen, hogy nemcsak örömmel 
fogadták, hanem napokkal előtt tűrhetet-
lenül várták a megnyitását. Az első nap 
máris nagy meglepetést hozott. Átalakítva, 
szenzációs újításokkal nyilt meg a Tómozi 
iés nemcsak műsorával, hanem elegánciájá-
val, tipszeriiségével és legújabb eső ellen 
(óivó szerkezetlével is a l e g t e l t e b b bámulatot 
vivta ki. 

Három filmdarabban lesz alkalmunk 
gyönyörködni a Tómozi e heti látogatóinak. 
Ezek közüi az egyik mindjárt a legnagyobb 
meglepetéssel is szolgál. Nem is olyan ré-
gen volt hogy Charlie Chaplin neve foga-
lomirná lett a magyarországi mozíKözönség 
'előtt is. És most, hogy Chaplin közkedvelt-
ségét már nagyobbítani a legnagyobb erő-
feszítéssel sem lehet a Tómozi uj műsora 
lesz az, am|i a Chaplin nevet ismét alaposan 
megforgatja az érdeklődés központjában. 
Amerikában nemcsak a h|i,res Charlie Chaplin 
nevét kapta szárnyára a népszerűség, ha-
nem a kitűnő művész csodaszép felesége,' 
Mildred Harris Chaplin is a legnagyobb 

rajongás tárgya. Az amerikai filmek drága-
ságánál fogva, nagyon kevés jutott e l hoz-
zánk, és így eddig csak kevesen gyönyör-
ködhettek nálunk Chaplinné gyermekies ár-
tatlanságában, finem eleganciájában, töké-
Űetes művészi játékában, toalettjeinek pom-
pázó gazdagságéban. Ez a nő, aki ugyan-
iolyan biztosan játszik a bohó gondatlanság, 
Imint a fájdalmas dráma hurjair , most egy 
kiváló szerepben lép Budapest köizönsége 
elé. Ez nagyravágyó, szegémy, családból 
való leánykát játszik, akinek egyetlen élet-
célja, hogy gazdag és előkelő lehessen. 
El is jut egy arisztokratikus társaságod, 
Ide ott egyik csalódás a másik után éri, .mire 
ő visszatér az édes, szeretettel dédelt ott-
honba, ahol meg is találja boldogságát. 
Ezt a megkapó történetet az Édes otthon 
Cimmel mutatja be a Tómozi. Ugyancsak 
a Tómozi megnyitó előadásán kerül színre 
a Vad nők című pompás, 5 felvonásos ame-
rikai Vígjáték, melynek főszerepét a nép-
szerű amerikai cowboysz'inész Harry Carey 
játsza. Bámulatos trükkök, káprázatos vere-
kedések és vidámság uralják ezt az izigi 
vérig amerikai filmet. Hogy a Tómozi meg-
nyitó műsora minéi ünnepélyesebb és szen-
zációsabb legyen, az előbbi két attrakció 
lelőtt Mary angol hercegnő esküvője kerül 
ibetnu tatásra. 
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Lise Fleuron 
Harmadszor nyitotta meg a mult héten a 

Kertmozi a kapuit. Ez legékesebben szóló 
'dokumentuma an iák; hogy mennyire hálásan 
honorálja minden pesti mozilátogató a direk-
ciónak azt a kedves ötletét, hogy még 
kertben is lehetővé teszi a mozi élvezetét. 
Ez azonban nem is csodálatraméltó, hiszen 
ami a mozi közönségét nyáron legjobban 
elide sîitcné, a zárt helység. Probl mája 
ezzel lideális módon mególdodik. A Kert-

mozi e heti' műsora Franceska Bertmi-ve) 
ajándékozza meg publikumát. Francia szer-
zők rendszerint együttműködnek, mint ahogy 
a vígjátékok szerző-duói mutatják és nem-
különgben Franciaországban szokás leg-v 
inkább hogy az írók egymás müveit átdol-
gozzák. Ä Lise Fleuron Ohnet György re-
génye filmen. Hat felvonásban tárui elénk 
egy pompázatos élet egész lelket megren-
dítő tragédiája. Lise Fleuron, egy kis kezdő 
Bzinésznő, a Fantasie Dramaligen sz'nház-
íioz kerül, épp akkor, mikor ez a gyönge 
anyagi alapokon álló szinház tallendiiii és 
Páris egyik leglátogatottabb mulatóhelye 
Jesz. A kis színésznőből hamarosan nagy 
művésznő lesz és amikor már a női szivek 
legragyogóbb vágyát elérte, a nagy pompát, 
akkor támadja meg az élet, az emberek 
galádsága és a pompából a vakitó élet 
ragyogásából a nalálba rántja. Nagy vonalú 
karriér, ügyes bonyolódása a mesének, ami 
igen gyakran sa já tsága a regényből át-
dolgozott filmeknek,ki váló alkalmafc egy-
egy jelenet művészi »megjátszására« avat-
jják azt a filmet olyanná, hogy Franceska 
Bertini mutassa meg benne halhatatlan mű-
vészetét. Pompás ruhák, a legfrisebb párisi 
divatkreációk, a »szinház« forró és eleven 
élete gyönyörködtetik a nézőt. A műsor má-
sodik száma Vándorcirkusz egy árvaleány 
regénye öt fejezetben. Olasz miliő és az 
olaszok forró vérű játékmodora teszik me-
leggé és élettelivé ezt az Atlantic pro-
dukciót. Ezt a pompás műsort szabad leve-
gőn, muzsikakisérettel, jóleső májusi hangti-
iattal végignézni igazán a legnagyobb gyö-
nyörűségek egyike. 

L'ART ET LA MODE V., Kálmán-utca 24. 
Modell kalapszalon újdonságai állandóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakitások 
is rendelhetők. 

Prolongálva még egy hétig ! 
Az egész város lázban ég, »A hindu sir-

•emlék«-ért. Ilyen nagy mozisiker Buda-
pesten még nem volt. Három nagy mozgó-
képszínházunk játszotta heteken keresztüli 
és nemsokára reprizt kellett csinálni be-
lőle. Es az sem volt elég, prolongálni kel-
lett még egy hétig. Fél Budapest látta 
már ezt a nagyszabású filmalkqtást és addig 
nem lehet uj miüsort adni, amig a 'város 
másik fele' is meg nem nézte. Ezt mindenki 
látni akarja és mindenkinek meg is kell 
nézni-

Több, mint egyszerűi film »A hindu sirem-
lék.« Nemcsak mese, ami szép keretben 
kerül a kölzönség elé, hanem egy darab 
élet, kiszakítva az időből. Egész India ott 
Van előttünk a különleges, bizarr, misztikus 
India, kelet minden forrósága, az ő furcsa 
szokásaival, izzó gondolataival, a szen-
vedélyeivel, a vágyaival, az önmagával 
vívott harcaival. 
! A fahér emberek pedig, akik oda ke-
ilülnek, akiket megszédít a külső pompa, a 
simuló, képmutató alázatosság, akik bíz-
nak és hisznek, akik semmi mögött nem 
sejtenek bünt és nem gondolnak rosszat, 
akik megrémülnek a homálytól, a sokfejű, 
sokkarú istenektől, akik halálra sebzetten 
äs a jóság apostolai. Elkerülnek a robotoló 
nyugatról a kéjelgő keletre, szédületben 
élnek és nem veszik észre a fénybe borí-
tott mélységeket, ami tele van szennyel, 
piszokkal, fekéllyei, betegséggel. 

Az egész »Hindu síremlék« ennyi csak: 
a fehér emberek, akik Indiába vetődnek és 
ott szembetalálják magukat a hindukkal, 
akik mint csuszó-mászó kígyók rájuk csava-
rodnak, halálra fojtják. Es nincs menek-
vés, Csak a hit, az erős akarat, ;az örök 
Istenbe vetett bizalom mentheti meg őKe*. 

Csupa sötétség a nagy, kigyuladt tények 
dacára, csupa beteg misztérium, csiupa go-
nosszág, rosszaság, bűn. A fehér emberek 
krisztusi szeretete, jósága, igazságérzése, 
mint vakitó fénycsik világit keresztül a ho-
mályba borult Indián. 

Az Uránia egy hete játssza már »A hindu 
síremlék« mind a két részét és most miég 
egy hétig kell játszania, mert még sokan 
vannak, akik eddig nem csodálhatták »A 
hindu siremlék« nagyszerű rendezését, Mia 
May, Olaf Fonás, Con..iü Védi, Bern-
hardt Götzke és Lya Putti igazi művészetét. 

KEDVES MEGLEPETÉSBEN volt része máj. 
1-én a Kertmozi megnyitó előadásán a kö-
zönségnek. Hatalmas reflektorok világítása 
mellett készített filmvételt a megnyitó elő-
adásról a Concorciia-filmgyár. Mikor pedig az 
utolsó film is lepergett a Kertmozi hatalmas 
gyöngyvásznán, ráadásul még egy film került 
a vászonra, „A Kertmozi megnyitó előadása" 
cimmel. 
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A farkasszivü férfi 
I 

Minden izében különös és nagyon izgató 
drámát mutat be a Roy^l Apolló a jövő 
héten. A farkasszivü férfi a cime és egy 
csodálatosan nagystílű kalandorszerep meg-
játszására nyújt alkalmat az egyik legkivá-
lóbb amerikai Filmszínésznek William Carla-
kenak. Ä Közönség nagyon jói ismeri már 
William Carlaket. Nevét az Hianypille és 
Dollárkirálynő náiunk is óriási sikert ara-
tott filmek tették jó hangzásúvá. Nemkülön-
ben ismerős a pesti mozi közönségnek Më 
Murray neve. Ez a (gyönyörűi amieri|kai 
mozícsillag játssza kettős női főszerepét 
»Ä larkasszivü fértü«-nek. Ä dráma hateflvo-
máson át tar t ja a legnagyobb izgalomban a 
nézőket. Meséje érdekes és különös. Oly 
élesen rajzolódik ki a főszereplő markáns 

arcéle, hogy felejthetetlenné lesz a far-
kasszivü férfi alakja. Bent, a naigystilú 
kalandor áll az események Középpontjában, 
ki egy! családi titok megszerzésével az er-
kölcsi tönk szélére juttat egy szerencsét-
len családot. A trükkök izgalmasságárói 
elárulhatunka nryit, hogy szinte félelmetes. 
Gázrobbanás az egyik oldaltól a laborató-
riumban végzett kísérletezések közepette, 
másrészről pedig a darab kisértet jelenetei. 
Benő, a farkasszivü férfi, egy leányt ré-
mülettel kerget a halálba. Éjszaka fehér 
lepelbe 'burkolva belopódzik a szobájába és 
ia szerencsétlen leány szörnyet hal. Ehhez 
hasonló trükkök élénkitik és teszik a petty-
hüdt idegü városi emberek számára feltét-
lenül érdekessé és izgatóvá ia brilíliátis 
kalandorfilmet. 

Egy magyar film-
primadonna 

sikere Ameriká-
ban 

A mellékelt illusztráció, 
amelyet a New-Yorkban 
megjelenő Kinematograph 
Weekly legfrisebb számá-
ból nyomtatunk át, Lucy 
Dorainenek, a volt Kertész 
Mihálynénak ragyogó ame-
•Őjjpi sikerét tudatja. A 
magyar filmprimadonna 
nemrégiben a Herz Film 
Corporation starja lett, s 
első filmje, amely a gyár 
berlini műtermében ké-
szült, — s amelyet az el-
múlt hetekben mutatták be 
New-Yorkban, — egészen 
elragadtatott fogadtatásban 
részesült. A Good and 
Evil amerikai szinrehoza-
talát követőleg maga a 
„beautiful Lucy Doraine" 
is Amerikába utazik, ahol 
a Herz-trusthöz fejedelmi 
szerződés köti. 

Herz Film Corporation presents 
Beautiful 

ÛilAf 

in the gigantic society melodrama 
üith a cast of HXOOÖ persons 
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A kis Cia katonái 
( Ä gyerekekhez sz.eretnénk irni ezt a 
cikket, annak a sok kis gyereknek és a 
hozzájuk hasonlóknak, akik nemrégen a 
szépségverseny alkalmával olyan nagy sze-
repel játszottak a Színház.• filet hasábjain. 
Gyerekek, ha jók lesztek a mama elvisz 
titeket a moziba. Azonban, akiknek ir-
|nánk mindössze a képek kedvéért torga t ják 
a Színházi Életet. így hát a nagyokhoz 
szólunk : vigyétek el a gyerekeKet. Mond-
játok el nekik, ha még nem tudnák, hogy 
megérkezett vélgre a nekik szánt mozi-darab, 
a szkeccsek áradatában egy uj szkeccs: 
gyerekeknek, gyerekszerieplókkel, énekkel, 
•lánccal, teli tréfával, kedvességgel és avval 
a felejthetetlen báj ja l , ami o!yan gyakran 
eszünkbejuttat ja régen elmúlt gyerekkoriun-
kat. Hiszen a gyerekkora majdnem min-
'denkinek szép és gondtalan és kinek ne 
•okozna gyönyörűséget, csak egy-két órára 
is visszacserélni azt az időt, amikor még 
mi is karikával meg lapdával játszottunk, 
fiz Andrássyuti Színház gyermekszinésze, 
a kis Jatzkó Cia főszereplője ennek a 
szkeccsnek, aki Budapest legbájosabb és 
legtehetségesebb gyermekprimadonnája. Ró-
la és katonáiról szól egy vidám és jókedvű 
történet, amelyben a gyerekek életének 
minden humoros és megható élménye elő-
fordul. Nóták, táncok élénkítik a mesét, 
melyekkel uj zeneszerző mutatkoizik be a 
közönségnek. Cia édesapja Jatzkó Rezső, 
aki különben ismertnewü Ikarmester. • A 
rendezést a kitűnő, Balogh Béla vállalta 
magára . A Pál-utcai fiuk nemkülönben az 
ütődik osztály már régen bebizonyította, 
nemcsak egyik legnagyszerűbb mozirende-
zőnk, hanem egyenesen speciálista a »fia-
talokkal« dolgozni. Kétségtelen, hogy mi-
ljjen örömöt okoz egy mozi rendezőnek, ha 
olyan szereplőt kap, aki megfelelő intoná-
iás mellett a legremekebb produkcióra is 
k i pes. A kis Cia katonáinál ez az eset forog 
fent. Jatzkó Cia, J. Horváth Manci, a po-
zsonyi színház tagja , VárrAy László ismert-
nevű komikus és Szo^ory Miklósnak csak-
ugyan nem lehet jobb együttest kívánni. 
Nem szabad megfeledkeznünk Adorján Lász-
lóról sem, akinek szintén része van az 
előállítás munkájában. Ä sok sikerrei dicse-

O M N I A 
MOZGÓ ÉPPALOTA 

Szombaton 
szenzációs 
premier ! 

ikedhető Tüchten vállalat készítette a szkecs-
cset és amerikai mintára előbb vidéki tur-
néra indul vele. A fővárosi bemutató csak 
ősszel lesz egyik olyan előkelő mozgóban, 
amelyik még nem játszott szkeocset. 

üi Q legtöbbet olvasó színésznő? 
A Génius könykiadö értékes pályadija 

nyomán felvetet tük. azt a kérdést, hogy 
ki a legtöbbet <olvasó színésznő. Sereg-
szám érkeztek feleletek, amelyiek csekély 
kivétellel helyesen oldották méjgi a feiiadatot, 
de megegyeztek abban, hogy a legtöbbet 

. olvasó színésznő 
Géthé Kertész Ella. 

Azt! a három szép és értékes munkát, me-
lyet a Céruus könyvkiadó bocsátott ren-
delkezésünkre, tehát sorshúzás ut ján osztjuk 
•szét s benne a következők osztoznak: 

Megyessy Sári, Szentegát. 
Fehér Julia, Budapest. 

Reiter Berta, Bajtiok-u. 5. 
A könyveket a ,Génius i rodá ja , VU., 

Ilka-utca 31. fogja szétküldeni. 

SOLYMOSI MARTON Kossuth Lajos-
utcai művészeti szalonjában eleven az élet. 
lAzt mondják, hogy rossz a konjuktura, mű-
kedvelők és piktorok arról panaszkodnak, 
hogy t incsei ek vevők. Nos, So'.ymosi Márton 
nem panaszkodik, az ő tniikereskedése állan-
dóan tele van vevőkkel. Ki is jelentette 
előttiünk: -— Uram, — igy szólt — nincs 
rossz konjuktura, legfeljebb rossz keres--
kedők vannak, \agy rossz képek. Nálam 
mindig jó a konjunktura, mert üzletem-
ber vagyok, aki mindig jót adtam a vevőim-
nek! — Solymosi mesternek igaza lehet. 

HELIKON 
FILMSZÍNHÁZ AZ ESKÜTÉREN wS-

Szom ba lon 
szenzációs 
p remier ! 

/ 

cflRHEH nml , r g [ 
Május 4-től 7-ig 

Egy szegény ifjú története 
Május 8-tól 10-ig 

Egy é j s z a k a t ö r t é n e t e 
és 

W i l l y Dr i l l 
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Résán ur aztán arról beszélt, hogy szom-
baton lesz a színiakadémia vizsgája. Az este 
van. hanem a délutáni főpróbára elvi-
hetne. Eljövök-e vele ? 

— El ! — feleltem nagy hirtelen. 
— Hol találkozunk ? A Kossuth Lajos-

utcán. Négy órakor. 
— Jó! 
Mikor az ut-

cánkhoz értünk, 
mondom,hogy ne 
kisérjen tovább, 
megláthatnak. 

— Hát nem 
szabad minket 
együtt látni ? — 
kérdezte még. 

— Nem bizony 
Olyan szépen 

megcsókolta a 
kezemet. 

És most sza-
ladtam haza.Va-
lami nagy bol-
dogság futott keresztül egész bensőmön. 
Van valakim ! Van valakim, aki megért i 
Van valakim, aki arra visz, amerre én sze-
retnék ! Sohasem volt még ez az érzésem, 
mindenki egy kicsit ellenség volt. És titkunk 
is van. Az, hogy pénteken találkozunk. Hogy 
elmegyünk a főpróbára. Meg hogy nem volt 
szabad egész hazáig kisérnie. Még a lépcsőn 
felfelé is szaladtam, még feljebb is szalad-
tam, mint az emeletünk. Mikor visszafordul-
tam, látom, hogy Géza jön. Megdobbant a 
szivem. 

— Igen, én most megcsalom őt ! — ez su-
hant a fejemen keresztül. Még akkor nem 
olvastam, hogy mikor a nők megcsalják a 
férjüket, akkor a legkedvesebbek hozzájuk, 
de én se tudtam egyebet, mint hogy a leg-

nagyobb kedvességgel szaladtam az emele-
tünkről megint pár lépcsőt, elébe. 

— Géza ! De jó, hogy jön. Talán sirtam 
volna, ha nem jön. 

— Hová ment arra fel ? 
— Hogy magára gondoltam, nem vettem 

észre, hogy feljebb mentem. 
Mama, mert együtt látott bennünket, persze 

nem szólhatott semmit, csak annyit mondott : 
— Na, találkoztak? — Én közbevágtam, 

hogy Géza vala-
hogy ne felelhes-
sen : 

— Mama, mi 

Ovan ma? Szerda? 
' — Pedig tudtam, 

— hogy kedd van. 
de ezen össze-
disputáltunk, — 
Géza is, mama 
is, aztán a mai 
újságot vettük elő 
mig megállapí-
tottuk, hogy még-

is kedd van. Ezzel elterelődött a mama, 
hogy firtassa, hol találkoztunk. Nekem mind-
untalan megfordult az eszemben : 

— Én most megcsalom Gézét ! — Hát ilyen 
az, ha az ember csalja . . . az urát. Talán 
sohasem voltam olyan beszédes hozzá, mint 
ma. És ő nagyon örült neki. Csak mikor Géza 
elment, lettem egyszerre borzasztóan fáradt. 
Mindjárt le is feküdtem az ágyba, hogy fáj 
a fejem. Pedig tulajdonkép csak azért feküd-
tem le. hogy egészen csak „ö"-rá gondoljak. 
Van „valakim !" Nyitott szemekkel feküdtem 
és egyszeire csak észrevettem, hogy milyen 
gyorsan lélegzem. Aztán a párnát húztam 
mindjobban magamhoz, öleltem. Mikor mama 
bejött, az a furcsaság történt, hogy én felül-
tem és roppant mereven az ajtóra néztem. 
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— Mit nézel ? 
— Papa jön ? — kérdeztem ijedten. 
Ez azért maradt az eszemben, mert pénte-

ken történt aztán valami, ami ezzel össze-
függ. 

Péntekig ki se mentem a házból, hogy 
mamának fel ne tűnjék, ha pénteken elme-
gyek. Gézával közben egyszer a hazugságról 
beszéltünk, bizonyosan én, a bűnös, tereltem 
valahogy erre, talán hogy meglessem, tudja-e 
hogy hazudom ? Ő azt feszegette, hogy nőnek 
sohasem kellene hazudnia. Persze én meg-
ijedtem, hogy csakugyan gyanakszik. 

— Géza, ha én a mamának valami fájdal-
mát kis hazugsággal elháríthatom . . . 

— Ne csináljon olyat, ami neki fájdalmat 
okozhat. 

Tudtam, hogy a pénteki főpróbára céloz. 
Már tudtam, hogy Géza leselkedni fog utá-
nam. 

— De nekem fájjon minden, az is, hogy 
nem lehetek színésznő . . . 

— Az igaz, hisz a színésznőknek mindig 
hazudniok kell — felelt nevetve. Ez borzasz-
tóan izgatott. Tudom, pár pillanatig nem is 
szóltam. Na, gondoltam, hát most kitör a 
krach. 

— Géza, legokosabb, váljunk el ! 
Azt hittem, most vége lesz Gézával. 
Egyszerre ott térdelt előttem, csókolta a 

kezemet, hogy ne haragudjak és ő nem bán-
tani akart és adjam oda mind a két kezemet, 
hadd csókolhassa. Bizony isten, ahogy ott 
térdelt, én csak arra gondoltam, nem szebb-e, 
ha az ember hazudik és ő boldog. 

Hét mér most mondja meg valaki : rossza-
ság volt-e tőlem, hogy csupa hazugságba 
voltam keveredve ? Azért, mert színésznő 
akartam lenni. Nem, nem fog ő pénteken 
utánam leskelődni, de ha összekaptam volna 
vele, bizonyosan rém lesett volna, hogy kivel 
találkozom ? 

Péntek délután csupa izgatottság közt öl-
töztem fel a szép ruhámba. Mamának azt 
mondtam, hogy a Bartóky-leányokhoz me-
gyek, oda, tudtam, hogy ő nem jön el. Amint 
az utcára értem, valami olyat éreztem, hogy 
most már mindenki, aki rám néz, várja, mi 
lesz belőlem ? A Ferenciek-terén láttam az 
órát és hogy még korán van, hát nem siet-
tem. Még egy dada előtt, aki kis kocsit tolt, 
meg is álltam és a kis babával beszélgettem. 
De aztán eszembe jutott az „ezer szem" és 

ugy mentem végig a Kossuth Lajos-utcán. 
Résén már várt. Csakhogy itt van ! — lélek-
zettem fel : és megkapott, hogy ő mondta ki : 

— Csakhogy itt van. 
Igen, igen, hisz csak ő ért meg, azért gon-

dolunk valamit igy egyszerre. 
Az Urániában volt a próba, ő egy föld-

szinti páholyba vezetett. A nézőtér csak ho-
mályosan volt megvilágítva és csak elszórtan 
voltak itt-oft emberek : növendékek, néhány 
férfi, meg egy-egy mama, néni, a páholyok 
úgyszólván mind üresek, a homályban min-
ket se igen vettek észre. Az a gyönyörű, 
csillogó kis színház, ebben a több mint fél-
homályban, szinte meseszerűnek tűnt fel. A 
homályban az „ezer szem" kezdett előttem 
gomolyogni, hogy varázslatos sugarak szö-
vődnek össze, amik valami magnetikus erő-
vel húznak oda le a színpad felé. Résén 
mutogatott : az ott az igazgató — rábámul-
tam : hót nekem is lesz ilyen igazgatóm ? — 
vujjon milyen ember egy olyan igazgató ? — 
Az ott egyik szinésztanár, a nevét ismertem 
már, egész máskép képzeltem volna őt. Az 
meg újságíró, azokkal jóban kell lenni. 

— Hát velem jóban lesz-e, velem, publi-
kummal ? — kérdezte tréfálva és a kezemre 
tette kezét. Én nem húztam el, hanem még 
hálásan is néztem rá. Ö folytatta : 

— Mert mindnyájan imádni akarjuk magét. 
Valami összehullámzott bennem : Lehet. 

hogy titokban azt kívántam, bár ő imádna 
engem, de az is jól esett, hogy mind, mind 
imádni akar engem. 

A vasfüggönyt már húzták, lenn az első 
sorokba igyekeztek, csak egy-egy pár marad 
hátrább. Az igazgató felkiabál valamit a szín-
pad felé, egyszerre árad a világosság onnan : 
kezdődik a darab. 

Milyen szépek ! Résén megint a gondola-
tomra felelt : 

— Maga szebb lesz, mint akármelyik. Én 
már látom ott magát. Ragyogó szépen. Látja, 
az a bamba azt hiszi, neki ott ágálni kell. 
Maga mindig csak ugy jöjjön ki, hogy nézzék, 
milyen szép. 

Könnyek tolultak a szemembe és le kellett 
törülnöm. Éreztem Résán kezét a hajamon, 
hogy simogat. Ugy szerettem volna a kezét 
most megcsókolni. 

— A legnehezebb : kilépni a színpadra.. 
Aki nem tud jól kijönni, abban nincs is ta-
lentum. 
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— Én tudnék kijönni ? — Azt a furcsa 
feleletet adta : 

— Oh, azt mindjárt meg fogjuk nézni. 
Nem folytathattuk, az igazgató szétnézett 

és hátraszólt a sorok felé : pszt ! 
Voltam már sokszor színházban, d^ most 

ugy figyeltem, hogy majd elnyelte a szemem 
e színpadot. Olykor mindent elfelejtettem, 
még azt is, hogy ott játszanak és csak bele-
bámultam a nagy világosságba és nem láttam, 
csak köröskörül fejeket, fejeket, fejeket. Mind 
olyan idegenül néz. Féltem. PA szivem do-
bogott. 

— Maga ne féljen semmitől — súgta Résán. 
Lehet, hogy az arcomat nézte és abban látott 
valami félelmet. Vagy nem is látott semmit, 
csak megérezte. Hisz van telepátia. 

És eltűnt a félelem, boldog-
ság futott át és csak vágy-
tam, vágytam, nem tudom 
mire ?... 

Mikor vége volt a fel-
vonásnak, megint homályos 
lett. Az igazgató arrafelé jött 
és Résán leszólt hozzá : 

— Sándor! — 
Sándor! Ha jö-
hetsz, gyere egy 
kicsit fel. 

— Mindjárt. 
— Nagyszerül 

Akkor mindjárt 
megismerkedem 
az igazgatóval ? 

Nemsokára 
nyilt a páholy , ^ 
ajtó. 

— Kérlek, — fogadta Résán — bemutatok 
neked valakit. És ha nem lesz belőle feno-
mén, hát akkor én buta vagyok. 

Szinte fölszisszentem a boldogságtól, hogy 
ő azt mondta : akkor én buta vagyok. 

Az igazgató somolygott, kérdezte, játszot-
tam-e már ? 

— Sohse voltam még színpadon. 
— Akkor jöjjön le, lépjen legalább a desz-

kákra. Menjünk a színpadra. 
A folyosó végén levő kis vasajtón bemen-

tünk. Az a vasajtó mindig emlékezetes marad 
előttem. Azzal nyilt meg előttem a világ. A 
színfalak közé értünk — csodálkozva szét-
néztem : hát ez az ! 

— Gyerünk be a színpadra — biztatott az 
igazgató. 

Láttam, hogy Résán valamit sug neki. Egy 
vászonajtóhoz értünk. Az igazgató azonban 
nem engem engedett be előre, hanem ő ment 
be. Háttal előre. 

Beléptem. 
Megálltam, 

színészek és szí-
nésznők is vol-
tak ott, mind rám 
néztek. Se az 
igazgató, se Ré-
sán nem voltak 
mellettem, ott áll-
tak hátrább hú-
zódva a nagy 
függöny felé. Én 
a színésznőkre, 
színészekre mo-
solyogva jöttem 
előre. Olyannak 
éreztem magam 
itt, mint egy gye-
rek. Egy tűzoltót 

is láttam, amint jött felém és ő is 
megállott, megnézett. 

— Maga vigyáz ránk ? — kér-
deztem. 

Egyszerre kacagás támadt, a 
színésznők hozzám szaladtak, 
a fiuk mosolyogva felém jöttek : 
— az igazgató meg IRésán tap-
soltak : 

— Fenomenális belépés volt ! 
(Folytatjuk) 

M O k e d v e l ő l c 
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mulatsággal egybekötött műkedvelő előadást 
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Jánossal, Mikovits Juliskával, Berger Imrével, 
Mikovits Józseffel, Zsebe Irénkével, Hajdú 
Irénkével, Potzner Annuskával, Goube Ilon-
kával, Máté Irmuskával, Berger Sárikával, P á p a 
Mariskával, Váradi Mariskávai. 
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gimnázium szegénysorsu növendékeinek ja-
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asszony férje" című háromfelvonásos víg-
játékát játszották, dr. Polgár Gy. Ödön tanár 
rendezésében, szép sikerrel. 
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VŐLEGÉNY 
Komédia három felvonásban. — Irta : SZÉP ERNö 
Bemutatta a Vígszínház a kővetkező szereposztásban : 

Papa 
Anya 
Kornél | 
Mariska I 
Duci I 
Zoli > 
Lala, VII. 
Fater 
Rendezte : 

gyermekeik 

gimnazista 

Hegedűs Gyula 
Kende Paula 
Varsányi Irén 
Gombaszögi Ella 
Radó Teri 
Berczy Géza 
Dénes György 
Szerémi Zoltán 

i f j . Vajda László. 

ELSŐ FELVONÁS 
(Lakószoba, i Gázlámpa csüng. Divány, 
Varrógép. írógép kis asztalon. Könyves^ 
polc. A talon Milán ,és Natália. Az alatt 
erős színekkel hímezett Házi Áldás. Az 
asztalnál ülnek: anya, 'Zoli, . Miariska. 
ftnga egyik kezében ®Qzet. Orrán pápa-
szem. Zoli sürgősen ir. Az asztal tele 
van kék borítékkal félig, félig baöavar-
ráshoz való, anyaggal, festékkel, pemzlik-, 
kel. Mariska festi egy ibaba a!rcát. Hát-. 
Dérben aj tó a hálószobába. Balra ajtó az 
előszobába. A háló a j ta ja (nyitva van. 

Kornél (hangja a hálóban): Mmmrn. 
(A Holnapután dallama szórakozottan, ki-
hagyásokkal. ) 

Anya (miközben a függöny felmegy): 
Őrsvezető, Alsóüszög... (Felnézi) 

Zoli (keze vacilál a tollal): Upé? 
Anya: Ada, Bácsbodrog. 
1Zoli (ir). 
y4nya (másik kezével elkapja Zoli elöl 

a megirt borítékot, atöfoűi tetejére teszi): 
Tek. Fodor Jeremiás járásőrmester, 
Tordaszentlászló. 

Zoli (az égbe néz, a fáradtságtól): 
Haaah. (ír.) 

Anya: Tordaaranyos. (Elkapja a borí-
tékot, a többire teszi.) Szemem. (Egy pil-
lanatra szemüvegére teszi tenyerét. ) Hol 
vagyok. Fo-fo-fodor. 

Zoli (felnéz): Sürgeti, anya! 
Anya: Forbáth Lukács, tizedes. 
Anya: Vásárosmiske Vas. (Elveszi a 

borítékot.) Técé Fonyó Sándor őrsvezető 
Lesencetomaj u. pé. Letenyc Zala. 

Zoli: Ci (Elgyfirí s ledobja az elrontott 
borítékot.) Tc. Fonyó Sándor őrsvezető, 
Lesencetomaj u. pé. Letenye Zala. 

Kornél (hangja): Holnaputóán. (To-
vább dalol.) í 

Anya: Tek. Friedmann Izidor tíziedes 

Rudi, fogász Csortos Gyula 
Gyengusné, mozizongorista H. Balla Mariska 
Sári I ,, - . . Sitkey Irén 
Nusi I , á n c o , n ö k a C a s , n ó b ó 1 . Lázár Mária 
Pimpi, karmester. Nusi férje Tanay Frigyes 
Édes Baba, direktor . . . Vendrey Ferenc 
Pendzsi, kis székely szolgáló Stoll Sári 

Történik boldog békeidőben, itt Pesten. 
A díszleteket Málnai Béla tervezte. 

lHajdu vámospércs, Hajdú . (Hátrahúzza ma-
gát.) Hátam. 

Zoli: Hajdú. (Tolla ugráll, anyára néz.) 
Kornél (hangja): Holnap, ha alkonyul, 

jöjj hát el mégeygszer. (Tovább dúdol.) 
Anya (Kornél éneke közben): Futó Dá-

niel, "jászalsószentgyörgy, Jásznagykunszol-
nok. (Hátra rimánkodik.) Kornél, fiam. 
(Huzza a nyakát.) Nyakam. 

Zoli (ir): Ne tessék énekelni. 
Kornél (hangja): Mamám a mamája, pa-

(pám a papája. 
Anya: Kornélkám, az isten áldja meg. 
Zoli: Nem fogok dolgozni! (Fel akar 

ugrani. ) 
Kornél (hangja): Ni, csak alig nyitot-

tam ki a számat. 
Mariska (a háló felé néz): Ugyan tegye 

be az ajtót. Nem f á j már a teje? (Az 
ablakra néz.) Duci hol marad? 

'Anya (Mariskához): Biztos túlóra me-
gint. 

Zoli: Kéérlek! 
Anya: Tc. Fűzi János, őrsvezető. 
Kornél: Pardon. (Nevet. Egy pillanatra 

FIRENZE műhelyiskola Ä ^ 3 ' S z , n h a z 

TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2, Börmunka, 3. Famunkák 
4. Textilmunkák (pl. batik stb.),5. Csipkemunkák, 6. Sző-
nyeg és gobellnszövés, 7. Porcellán és üvegfestés, 8. 
Könyvkötés, 9. Grafika, 10. Rajz és tervezés. Tandíj egy 
hóra 600 korona. Prospektus, postán is, ingyen. 
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iáíszik a háló ajtajában. Becsapja az ajtót, 
hangja gyengébben hangzik.) Lalaila, la-
lalla. 

Mariska (odanéz, sóhajt): A fogász. (Le-
hajtja a fejét, dolgozik.) 

'Anya: Szatnos-Nagygoroszló, Szilágy. 
(Csóválja a fejét.) 

Zoli: Szilágy. 
Anya (elveszi a borítékot): Kaarjaim. 

(Balkezével megsimogatja jobbkarját.) 
ÍCsengetaek. ) 

Kornél (kiesik az ajtón): Gyengus néni, 
gyerekek. (Nyomkodja homlokát.) 

Mariska (feláll): Hogyne! Duci. 
Kortvél: Nyitom én. Jaj. (Äz előszoba 

aj tó felé siet. ) 
Anya: Lelkem, Gyengusné csak háromra 

mondta, hogy odamegy, hogy lehetne még 
itt. 

Zoli: Tovább, tovább! . 
Mariska (eltolja Kontóit): Válogasson 

inkább sárga selymet! (Megha j tó t nyitni.) 
Anya: Hol vagyok. Várjon, ki jön. Sze-

mem. (Megnyomja szemét, az ajtóhoz for-
dul.) Äz a gyerek 'még nem ebédelt. 

Kornél (Mariska székébe veti magát, 
a selyembe nyul, aztán 'két tenyérrel az 
asztalra csap): Jaaj. 

Zoli (felugrál): Kornél! (Okiét emeli, 
leereszti.) A címek! Anya! összezavarja 
itt az egészet! Én nem bánom. Négyszáz 
sincs. (Igazítja a lecsúszott boritékkazlai. ) 
Mikor lesz ki az ezrem! 

Anya (hátradől, kiereszti a füzetet a 
kezéből): Hátam! 

Kornél (felugrik): Nagy szerencsétlen-
ség. Adja, visszarakom. 

Zoli (elüti a kezét): Hagyja. Anya, el-
alszol. 

Kornél: Megnézem. Jaj . (Szalad, kinyitja 
az előszobaajtót, kidugja fejét, megbic, 
centi.) Jónapot. (Lassan beteszi az afltóc, 
fáradtan jön az asztalhoz.) Gáz. (Megáll, 
a selyemben piszkál. Egy him babát felvess 
a másik székből, megnézi, félkarjánál iogva 
megforgatja. ) 
; Anya (felvette a füzetet): Tek. Gabányi 
Antai járőr vezető, Bogyuszló upé. 

Kornél (odasétál az ablakhoz, forgatja a 
babét, kinéz az ablakon, dúdolja a Holnap-
utáni). 

Zoli: Várj. Uu péé. (Majdnem elsírja 
magát.) A tanárokat meg a bíróságot a 
protekciósok kapják, hízelegnek a szol-
gának. 

Anya: Karjaim. (Jobbkezével a i>al-
karját simitja. Leveszi a pápaszemet. 
Asit. ) 

Zoli: Nekem mindig tanítóság, pénz-

ügyőrség, csendőrség. (A borítékokra csap 
ököllel.) Mogyoróvásárhely! Aki biróságot 
kap, háromezret visz haza, mig én ezret, 
Nyomorult szolga, disznó állat. 

Anya (szenvedő hangiján): Mért nem 
hízeleg? 

Zoli (leül, lenéz): Diktálj. 
'Anya (felteszi a pápaszemet, kézbe veszi 

a füzetet). 
Mariska (bejön): Kiskulcsokat. 
Anya (leteszi a tüzetet, derekához nyul): 

Megint elvették. Nincs inálam. (Tapogatja 
körül a derekét, nézeget. ) 

Mariska (Anya előtt áll kinyújtott kéz-
zel): Nálad volt. 

Zoli: Diktaálj! 
Mariska (Zolihoz): Gázszámla van. Pénzt 

keli kivenni. (Anyóhoz.) Hol hagytad a 
kiskulcsokat? (Zolihoz.) Duci megint bent-
m aradit 

Kornél (dúdol, a babát a nyakába vette, 
a baba két lábát fogja össze elől a nyaká-
ban, jártat ja a fejét). 

Zoli (elveszi anya elől a füzetet, bele-
hajlik, igy fqg tovább dolgozni). 

Anya (Kornélhoz): Nincsenek ma já -
nál? (Feláll, a földire néz.) 

Mariska (Kornélhoz): Nem látta a 
kiskulcsokat? 

Anya: Hova ;tettem. Ebéd -előtt magá-
inál volt. f 

Mariska; Visszaadtam, Kornél! 
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Kornél »(idefordul az ablaktól, jön): 
Tessék? 

•Anya (ütögeti az asztalt). 
Zoli (sirós hiangon, 'dolgozva ) : Naaa 
Mariska.- Hol van? Nem látta? 
Kornél: Mit? 
Anya (besiet a hálóba): Sifonba ma-

radt. 
Mariska (Kornélhoz): Azt! Maga tudja, 

Hogy hijják. Már megint odaadja a fejét. 
(Gesztus.) Mit csinál avval a babával, 
még meg: se száradt az arca. Jaj, adja 
már! (El akarja kapni a Kornél nyakából a 
babé t ) 

Kornél (nyújtja): Tessék, tessék, nem 
tudtam. 

Mariska (sürgősen megnézi a baba tejét, 
a díványra dobja, befut a hálóba.) Azt se 
tudom1, van-e még pénz. (Berántja az ajtót 
maga mögött.) 

Zoli (Kornélhoz, fel- se nézve, szépen): 
Diktáljon egy kicsit. 

Kornél: Moost! Oly ideges vagyok, nézze. 
Kiszólok a gáz-embereknek, itt várnak. (Az 
elœzobaajtóhoz fut, nyitja, kiszól.) Azon-
nal, csak... Kiment, az ajtót behúzta,.) 

Zoli (nézi a füzetet): Utolsó posta. (Só-
hajt, belehajlik a füzetbe.) 

Anya (kiszalad) a hálóból:: Hisz kint 
maradt a konyhába, ott van a stelázsin. 
(Ki az elöszobaajtón.) 

Mariska (anya után szalad, beteszi ma-
ga után a háló aj taját) . 

Kornél (bejön): Milyen helyes gyerek 
ez az egyik. Hngol bajusza van. 

Mariska (beszalad az előszobaajtón, át 
a szobán, be a hálóba.) 

Zoli: Kornélkai (Ideges.) 
Kornél: C, nem gusztusom az angol ba-

jusz. (Énekelve be a hálóba.) Neem gusztfti-
soom, jöjjön a holnapután. 

Mariska (kisiet a hálóból, pénzt olvas 
a kezében, kimegy az elöszobaajtón, nyit-
vahagyja. ) 

Kornél (beteszi Mariska után a háló 
ajtaját , bent danolász. ) Taalla, aalla. 

ÍAnya (bejön az elöszobaajtón, az asz-
tal felé. Kezében a kulcsomó. ). 

Zoli (felnéz, könyörög, hogy diktáljon 
tovább): Anya. 

Anya: Fáradt vagyok, Zolika. Vállam. 
(A kulcscsomót az asztalra hajitja. ) Adja 
azt a füzetet. (Leül, felveszi a szemüveget, 
tel teszi. ) 

Zoli (nemet integet, ir). 
Anya (lebuktatja fejét, karbateszi ke-

zeit): Szemem. 
Mariska (bejön az előszobából, behúzta 

az ajtót. Leiül a helyére, felvesz egy babát, 
ránéz anyára s Zolira, a háló aj tajára, 

J 
az ablakra. Sóhajt s lehajlik a munkára.) 

(Csengetnek. ) 
Zoli: Hm. (Fejét csóválja, ir. ) 
Kornél (kitör a hálóból): Nem csenget-

tek? 
Mariska (felállott): Maradjanak. Most 

jön. Szegény gyerek. (Leteszi a babát az 
asztalra, ki az elöszobaajtón. ) 

Anya (emeli a fe jé t ) : Nyakam. Na, ez a 
lány avvai az irodával. 

Kornél (odaugrik anyához, megcsókolja 
a feje tetejét, átöleli nyakát): Gyengus néni! 
(Kettőt ugrik.) Anya, j a j ! (Az elószoba-
aj tó felé ugrik.) 

Lala (betör, kék sportlap áll ki zse-
béből. Hajadonfőtt. Olyan fiu, hogy keze, 
iába kilóg a ruhájából. Minit a láva): Efté-
céé győzött, kettő null, barátom, Flózi be-
nyomott két dugót. 

Kornél: Mm,, hólyag. (Kacag, aztán 
csalódottan indui 'a háló felé.) 

Zoli (felkapta fejét az írásból, kitátja 
száját). 

Anya '(legyint): Lala! 
Mariska (nevetve jön be): Tessék, ven-

dég. Köszönést hol hagytad? 
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Lala (od'abukik anya kezére): Káiccsó-
kolom, Mariska néni! (Utána hajlik Kor-
nélnak.) Káiccsókolom, Kornélka. Sze.vusz 
íTőli. (Feltépi Zoli kezet, égy SZUSZDÓI 
tovább, dülöngél ve az áhítattól. T, Slózi 
benyomott ofyan kSTcfugőt' 

Zoli: Te, mondd, mondd... Kérdezini 
akar. J" 

Kornél (visszafordul, ugrik Lala felé): 
Cijere, puszilj meg Caia. 

Mariska (helyére ül, foglalkozik). 
Lala; Kettőt "kapásból, te csak ugy zú-

gott a belső kapufa. Balról 'jobbkéz-
zel, jobbról Dalkézzei lapos pofont ad 
magának. J 

Zoli: Mondd, imoncfd. (Nem jut kér* 
dëshez.'f 

Anya (feláll, ásit, "indul a hálóba). 
Kornél: Lala, hallod: (Nevet, nyú j t j a 

kar ja i t Lala felé.) 
Lala: Hü1, te a tribünön. (Beszélés köz-

oen râssu; lapos pofönokat ken magara, 
nekidülve. ) 

Kornél: Lala, te szemtelen! (Indul Lala 
felé.) 

Mariska (Lalához"): Né kiabálj; 
Zoli: Volt zri? Igen? 
Lala: Micsoda zri te (előre dül folyton), 

barátom zriii. 
Kornél (otfabokázott 'Lalához, hátulróu 

elkapíja fejét, megcsókolja az a rcá t ) 
Lala (ki akar bontakozni, elkapja fejét, 

közben): Naa, naa. (Zsebéből a sportlap 
kiesik.) 

Zoli: Kornél, kérem ! (Lebukik, felveszi 
a sportlapot, s hol a lapba, hol Lalára 
nez. ; 

Lala: Az állóhelyisták meg akarták 
rakni. 

Kornél (nevetve huzza egy karral Lalát 
náíra, s oongéïi a hâtât ököllel.) 

Lala: Aaa b i i i r ó r ó r ó t , betörtek a, 
páliályáhájára naahai naah • (Kiszabadul.) 

Zoli (felugrott, visszaül ). 
Mariska "(nevel, emeli fejét Korriëi felé): 

INe féljen, majd megmondjuk a fogász-
nak. ' (Mert megcsókolta.*j 

Kornél: Sz, ez gyerek. (Előre buktatja 
Lalát, hátbavágja.) Lala, eljössz aiz es-
KüVom r é ? 

Lala (tántorog ) : Meg akarták rakni a 
bírót, idehallgass! (Dörzsöli hátát az ök-
íeW. / 

Kornél (kacagva, bosztonforgással in-
dul a hálóba, az a j tó előtt bosztondaJla-
mot kezd, berántja az ajtót maga m'jgött). 

Mariska (néz Koriieí után, sóhajt"). 
Lala: Haa, le lettek csúsztatva barátom, 

nem lehetett a gólokat ' letagadni. Payer, 
te! Bródyi! Hűi (Tenyere az arcán, huzza 
üe a fejét jobb felé. ) 

Mariska: "Zoli. Sörsjegyék. (A borítékra 
mutat. ) 

Zoli (eszméi, a füzethez nyul). 
Lala: Féjelt, mint egy isten a Bródy ! 

Barátom. De Kertész kettő. (Pofon.) 
Mariska: Ne harangozz már. Hagyd dol-

gozni. Zoli, mindjárt diktálok én, most ugy 
is fodrozás jön. (Mutatja a nősfény babát, 
ameiyen aoígozik. ) 

(Csengetnek. ) 
Zoli (Mariskához hálásan intve"): Jó. 
Mariska: Na, Duci. (Feláll.) Szegény 

gyerek! (Megy a konyhai aj tó felé.) 
Hala (nyomott hangon"]: Kertész kettő 

höö, öreg focista: (Mellényzsebből két 
cigarettllt kapart ki. Egyet a Zoli szájába 
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dug, ep je t a magáéba. Tüzet ad Zolinak, 
6 is rágyújt.) 

Zoli: Kösz. Ulj le. Nie a lap. (Odaadja a 
lapot, közben is néz a lapba. Aztán foly-
tat ja az irást.) 

Lala (átvette a lapot, megy a diványra 
olvasni ). 
(Lenn az utcán rákezdi a verkli. Valami 

Tatár járás . ) 
Anya (kidugja fejét a halóból): Duci? 
Kornél (anya háta mögött "félugorva): 

Ki az? 
Gyengusné (hangja) : Mondom, azonnal 

kedvesem. (Berepül az előszobaajtón. ) Hol 
Vannak; j a j nagysám, Kornélka; 

Mariska (Gyengusné után besétál be-
tette az előszobaajtót ). 

Kornél (kitör anya mögül): Gyengusné, 
jé, mondtam ! 

Zoli (félriéz, 'Lalához): Te, széket\ 
Anya (siet előre Kornél után). 

. Gyengusné (kezet fog anyával ) : Kiszti-
hand. Kornélka, szervusz drága! (Beszé-
lés közben folyton megszijja az orrát, 
fejet "felkapkodva. ) 

Kornél (ráesett Gyengusnéra): Gyengus 
néni, édest Volt? Beszélt? Mit beszéltek? 
Mit mond? (Cirógatja, rázza, lehúzza a 
lejét , megcsókolja a csipkekendőjét.) 

Mariska: Várjanak. Lala, széket. 
Gyengusné (visszaölelte Kornélt): Diá-

gám. Na hát csuda dolog! Mindjárt jön, 
vizitel. Nagysád! ("Forog.) Mariskám, gye-
rekek. 

Kornél: Neemi (Gyengusnéra esik. Meg-
lepetés.) 

Mariska: Micsoda? A fogász? 
Anya: Hogyhogy? Még ma? Fejem. 
Gyengusne: Hát kérem. (Fekete csipke-

kendője sarkába törli az orrát. "Gyakorolni 
fogja, miig szerepel.) 

Lala: SIózi! (Pofon.) 
Gyengusné: Hogy szaladtam: (Köhög, 

rekedteri.) Ja j , olyan beteg vagyok! (Mel-
lére kapja kezét.) Hadd gyújtsak rá. 

Zoli (szigorúan): Széket, Lala! 
Lala (Mariska felé): Tessék? (Felug.-'k, 

székért megy.) 
Kornél (leolvad Gyengusnéról ) : Gyengus 

néni! (Homlokára kapja két tenyerét, körbe 
tapogatja homlokát. "Sok neki. ) 

Gyengusné: Szaladtam; (Kivétte táská-
jából a cigarettlit. ) Éppen felkelt. 

Mariska.- Most, délután? 
Gyengusné: Kérem, éjjeli munkája von 
Anya: "Egy fogásznak? 
Kornél: Hát hogyne; 
Anya: Üljön le nagysád. Lábam. 
Gyengusné Sürgős tömés, igen, nahát, 

drága íiu kérem. (Zolihoz.) Egy kis tüzet, 
Zolika. 

Lala (széket tolt Gyengusné alá, Tüzet 
ad neki hátulról, ci g a re ttj érői, megy visz-
sza a diványra.) 

Zoli (lebujt tejjel dolgozik). 
Gyengusné (leesve a székbe): Le se ülök, 

csak azt akarom mondani. 
Mariska.- Mit mond az a fiu? ' 
Lala (odabukptt 'Zoli mellé, lehajoiva s 

télkézzel, hosszú pofonokat adva magának, 
mutat valamit a sportlapban. ) 

Kornél: Mit beszéltek? 
Gyengusné: Na. (Széttárja két karját.) 

Hát én majd eljövök este mesélni. (Fel-
áll. ) Hát én kipakkoltam1 annyi szépet a 
maguk uri hazáról, ei lehet 'képzelni, ha 
én, Gyengusné elkezdem, Kornélka ebből 
a fiúból vőlegény lesz, ha mondom. Na 
nekem' mar elég praxisom van 

Mariska (háta mögé megy): Ulljön le. 
(Lenyomja. ) 

Kortigl: Na? 'na? (Keze a homlokán.") 
Anya: Jaj, de nem tudok én már hinrn. 

Lábaim. Drága. (Megcirógatja Gyengusné 
arcát. ) 

Gyengusné (felállva, siet): Aina, kérem. 
(Visszacirógatja anyia arcát.) Hát elér-
tem, hogy még ma délután idejön vizitre, 
mert ugy sincs tánciskola. Jön ozsonnálni. 
Rendelés után. Szóljanak. (A széket anya 
alá nyomja.) 

Anya (leesik a székbe ) : Jézus Isten ! 
MariskaKéptelenség; 
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Kornél: Ja j ! (Körülpillantja magát.) 
Zoli (eltolja' Lalát). 
Lala I (visszaül a díványra. Útközben 

pofont ragaszt. ) 
Gyengusné (megnyugtatólag ) : Egy óra 

múlva! Lelkeim, ö maga mondta, hogy 
akár ma eljön, hogyne, mondom ilyen un-
tázhoz, bármikor, tüstént, azonnal, szaván 
fogtam, le keli csípni az ilyen gavallért 
tüstént, azonnal. 

Mariska: Nem tett semmi célzási? Nem? 
Gyengusné: Mariskám, ennek nem kell 

pénz. 
Kornél: Egész bolond belém. (Leveszi 

kezét homlokáról.) Azt se 'kérdte, mi a 
papa foglalkozása? 

Gyengusné (gesztussal): Előkelő hiva-
talnok, kérem, tíyengusnéra kell bizni. 

(Csengetnek. ) 
. Kornél: Ha l l j ^ok? Csak nincs itt már? 

Gyengusné: A! (Nevet.) 
Mariska.- Na, végre szegény Duci. (Siet 

ki az előszobaajtón. ) 
Anya: Megvan a gondom! Ozsonna. 

(Feláll.) 
Gyengusné (kapkodja magát): Szaladok, 

jelentem a fiúnak, hogy jöhet, hát csak 
azt mondom. 

Kornél (Maiiska után szalad, kidugja 
tejét az elöszobaajtón). 

Lala (potonkeni magát, Zoli 'felé üvölt ) : 
(Pimaszság, az a hólyag Condrics be lett 
revezve a magyar válogatottba! 

Kornél (visszakapja fejét) : Duci! (Jön 
vissza, Lala búbjára üt.) Nyekrics! Jaaj ! 
(Felzavarja Lala haját és szalad Gyen-
gusnéra. ) 

Anya (megfogta Gyengusnét): Várjon, 
várjon! 

Lala: Naa! (Tovább olvas.) 
Duci (beesik az »elöszobaajtón. Hóna 

alatt kis bőrtáska és Színházi Elet ) : Jó-i 
napot, szervusztok. 

Gyengusné: Nagysád, készüljenek, hát 
megyek, hova tegyem ezt a bagót. (Meg-> 
fordult, Ducihoz.) Szervusz Ducikám, pá 
gyerekem. Jaj , igaz. (A táskába nyul 
sürgősen. ) 

Mariska (elveszi Gyengusnétól a ciga-
rettet, hamutartóba viszi ) : Duci, az ebédje 
kihűlt, ne haragudjon. 

Duci: Olyan éhes vagyok. Az a hülye 
osztályvezetői.. 

Anya (átöleli Ducit): En is. Gyomrom. 

Kornél (rángatja Gyengusnét): Mégis, m.it 
beszélt, mit beszélt? 

Cala (odabuktatja fejét, Duci telé): 
Káiocsókolom. 

Gyengusné: Hoztam két jegyet is a 
színházból maguknak, »Halálzsoké« má-
sodik részt adják, itt van, Ducikám. 

Mariska (forog, kapkodja a babákat az 
asztalról): Hogy csinálok itt rendet? 

Duci (ledobja a sapkáját és a Szín-
házi Eletet egy székre, elveszi a jegyeket ) : 
Mára, ja j de jó. Kivel menjek? 

Kornél: öltözni gyerekek, mit veszek 
fel ! Selyemblúzom i 

Anya: En. Én. 
Kornél: Hány órakor jön? Hány óra? 

Meghalok! (Beszalad a hálóba, a verkli 
elhallgat odalent) 

Gyengusné: Papát elő kell trombitálni. 
Itthon legyen. Ducika... • 

Kornél (kidugja az orrát a hálóból): 
Duci kisasszony pedig. 

Duci (a háló felé, gesztussal): Elmegy, 
tudom:, tudom. 

Mariska (markolja az anyagoktat és 'ba-
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bákat asztalról, székről, Ducihoz): Először 
is menjen ki enni. Melegítse meg. 

Duci (ijut ki az elöszobaajtón): Ki-, 
esik a gyomrom. ((Útközben belecsap a 
sportlapba): Hogy vagy hólyag? 

Lala (tel akar ugrani): Olyat sózok! 
(Tovább olvas.) 

Mariska: Anya, segíts. (Asztalt ren-
dezi. ) 

Anya: Combjaim. 
Gyengusné: Repülök! (Megkapja anya 

kezét.) Nagysád! 
Mariska (Gyengusnéhoz szalad): Hogy 

fizetünk meg valaha magának? 
Gyengusné: Ne beszéljünk arról! 
Anya: Bizony. 
Mariska: Hog« harcol ezért a Kor-

nélért. (Megcsókolja Gyengusné homlokát.) 
Gyengusné (visszacsókolja. Anyához): 

Nagysád, én mióta házassággal foglail-. 
kozom, mióta elváltam 'attól* a rabi árus 
Gyengustól, nagysád, na, csak bizony isten 
szivesebben szerzek Kornélkának tértit, mint 
saját magamnak. Kornéíkám sikerüljön már. 

Mariska (veregeti Gyengusné arcát). 
Gyengusné: Nem kérek semmit. Micrt 

vagyunk szomszédok. Majd csak az isten 
segítsen. (Nevet.) Ne féljenek, ez a fogász 
megcsinálja a számat, megígérte. 

Anya (legyint, nevet. Aztán panaszo-
san ) : Szám. 

Mariska: Menjen, Gyengus néni, hadd 
fordítsam fel a lakást. (Megcsókolja, meg-
taszítja. ) 

Gyengusné (anyához): Nagysád! (Ke-
zet fognak, összeütik orrukat.) 

Mariska (felbuktatja Lalát a díványról, 
kicsapja kezéből a lapot): Lala, szedd 
össze a babákat. ' 

Gyengusné (anyával az előszobaájtó felé, 
bekiált a hálóba): Komélkám, pá szivem. 

Kornél (a hálóból): Drága! (Kifut le-: 
szakadt hajjal, sütöviassal. ) Te gyönyörű 
Gyengus néni ! (Megcsókoltatja magát" ) 

Mariska (Lalához): Szedj össze selymet, 
testieket, mindent. (Zolihoz. ) Maga meg 
hagyja abba! Jaj , el ne felejtsem.' (Kifut 
az elöszobaajtón. ) 

Lala (lóg az asztalhoz). 
Kornél: Gyengus néni. Monld neki, imá-

dom. Egy szót ,se szólj, csakltartjuk sze-
rencsénknek, ja j , imádom! (Vissza a hálóba.) 

(A verkli megint szól lent távolabb. ) 
Zoli (felállott, szedi (össze a borítékokat). 
Lala (egy csapat babát felkarol, nézeget, 

tántorog, elejt egy-egy babát, felszedi). 

Gyengusné (Zolinak és Lalának): Pá, 
ifink.' 

Zoli (fel se néz): Szolgája. 
Anya: Áldja meg az én istenem. (Megy 

Gyengusnéval az előszobaajtió felé.) Lábaim. 
(Az ajtóig sietnek, egy-egy lépést, minden 
lépés közt megállnak egyszerre s egymás 
telé bökik orrukat. ) 

Gyengusné: Kezeim. Az a zongora, az 
strapa ! 

Anya: Derekam! 
Gyengusné: Orrom. (Magasat huz az 

orrán. ( Ott is van kijárat a zongoránál, 
ott jönnek, mennek. 

Anya: Szemem. 
Gyengusné: Szemem ! Mindig az a kép • 
Anya: Mért nézi a képet? 
Kornél (hiangja): Papám a mamája, 

mamám a papája, holnapután... (Tovább 
dudól. ) 

.Gyengusné: Nem nézem, a kép néz, 
megérzem, nagysád. (Már kinn vannak az 
előszobában. ) 

Lala (lehajoltában): Tudod mi újság i? 
Bugyi, a Filatóri AK-bói átlóg a Lágymá-
nyosi Testedzőbe. (Felállott, nyögve ke-
res helyet a babáknak, egyet megint leejt. ) 

Zoli (megvetőleg): Mert szebb a dressz. 
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(Megy, a borítékokat, füzetet berakja a 
kredenc fiókjába. ) 

Mariska (betör, törlőrongy a kezében, 
máris csapkod, csapkodja, amit ér) : Vidd 
be a hálóba a babákat! Zoli! Tinta, 
toll! 

Zoli: Rögtön. 
Lala.- Hova tegyem? 
'Mariska: Csapd az lálgyra, eredj már; 

(Felemei egy babát, behaj í t ja a hálóba.) 
Ne; (Szalad az ablakhoz.) 

Lala (beszalad a hálóba ). 
Zoli (az asztalról a tollat, tiniát fel-

kapta, vissza a kredenc tetejére). 
Kornél (sikolt bent a hálóban): Naa: 

Takarodsz ki! (Kacag.) 
Mariska (kiinyitja az ablakot, hátra-

fordul közben): Ä konyhába, Zolikám. 
Zoli (fut ki az - elöszobaajtón ). 
Lala (kidől a nálóból, egy keze a 

szemén): Hát mért nem szólnak? 
Mariska (kiabál): Abroszt, anya! (Re-

pül köriül a törlőronggyal, össze-vissza 
töröl.) Zoli menni fog papáért. 

Kornél (a hálóból ): Cigarettát is a 
kávéházból ! 

Anya (befut a konyhából, tapogatja 
magát) : Kiskulcsok! Hová tettéki (Forog.) 

Mariska: Megettem! 
Anva: Hova tettem. Lala fiam, nem 

láttad? 
J.ala (a sportlapot vette fe l ) : Mit, Ma-

riska néni? 
Anya (beszalad a hálóba): Eszem! 
Alariska; Duci! Duici ! Lala, vidd ki 

a konyhába ezt az írógépet. 
Kornél (a hálóból, kiskulcsra ): Itt nincs, 

nát hova tetted ! 
(A verkli elhallgat odalent.) 

Anya (hangja): Lábaim. < 
Lala (rohan az Írógéphez, a lap a hónia 

alatt, viszi ki az Írógépet, a lap kiesett a 
tióna alól.) 

Anya (fut ki a hálóból, az előszobábaJ: 
Kiskulcsok ! 

Zoli (be az előszobából, anyával szemœ, 
alig birja kikerülni): j a j ! 

Mariska: Zoli szalad a kávéházba, papa 
azonnal jöjjön haza, jön az az udvarló 
ozsonnára. Hazahuzza fül inéi fogva, érti? 
Várjon, a varrógépet bevisszük a hálóba. 
Fogja meg. (Odaugrott. ) 

Zoli: Szégyen a varrógép? 
Mariska: Ne szavaljon. Viszem én 

magam. (Megkapja a varrógépet.) 
Zoli (ugrik, megfogja a varrógépet má-

sik felől): Vigyázzon, én megyek háttal. 
(Viszik a varrógépet gyorsan a hálóba. ) 

Anya (fut fee): Darált kávém sincs. 
Kiskulcsoook! Most láttam ebben a perc-
ben! (Díványon, székeken, kredencen ke-
resi. ) 

Kornél (a hálóból kiabál): Siessenek, 
az istenért! Kiskulcsokat! Fehér selyem-
blúzom. Félcipőm! Virágcserepet hozatni; 

Mariska (ki a hálóból, futva): Anya, 
abroszt, szalvétát! 

Zoli (jön Mariska után, néz körül). 
Kornél (a hálóból): Azt az ócska szal-

vétákat nem tűröm i 
Anya (az asztalhoz esett): Itt vannak, 

az isten verte vón meg! Ki lökte ide? 
( Fut a hálóba. ) 

Zoli (a könyveket megy rendezni). 
Mariska: Ne bántsa, menjen papáért! 

Azt a szakadt regényeket ki kell vinni». 
(Kikiált az előszobába.) Lala! Lala! (Az 
előszobaajtíóhoz fut, kikiált.) Van otthon 
pénzetek? (Megtámasztja egy kezét az 
ajtófélfához. ) 

Lata (hangja): Nem hiszem. 
Anya: Hátam. 
Alariska: Duci kész? Lala szaladsz haza, 
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kérsz kedves anyádtól három koronát, hol-
nap viszem a kész babákat, lesz pénzem, 
tisztelem. Jaj, cigarettára; Annyi még lesz. 
Zoli, várjon! (Beszalad a hálóba, be-
rántja az ajtót.) 

Zoli (bejön az előszobából, ütögeti kezét). 
Duci (besiet Zoli után, kenyeret maj-

szol még): Hagyhattak volna egy falat 
húst. 

Zoli: En mondtam. Papa ette meg a 
magáét is. 

Duci: Szemtelenség. (A hálóhoz tut. ) 
Mariska, nálam is van 30 krajcár. 

Anya (hangja): Csontjaim. 
Mariska (tut ki pénzzel a kezében. Zoii-

hoz. ) Hatvan krajcár! (Ducihoz.) Hol az 
a harminc? 

Kornél (kinyul a karjával, lerántja Duci 
kontyát): Már megint konytba a haja! 

Duci (sikolt): Kornél! A nyavalya! (El-
kapja Kornél kezét, kirántja a hálóból.) 

Mariska: Naa ! 
Kornél: így ni, azért is! (Kacag, rögöd-

?ik, visszarángatja magát. ) • 
Mariska: Most veszekednek! 
Zoli: Lányok ! 
Anya (hangja): Ne háborodjatok meg, 

Kornél. 
Duci (emeli a kar já t ) : Olyat karmolok a 

pofájába. 
Zoli: Elég! (Ugrik, elrántja Ducit, az 

asztalig penderíti. ) 
Mariska: Én megszököm! (Rácsapja az 

ajtót a hálóra. ) 
Duci (Zolihoz): Mit lökdös! (A háló 

felé.) Megálljon, nyomorult! (Sirni akar.) 
Kornél (kidugja fejét) : Selyemharis-

nyám, hova hányták, anya! 
Mariska: Azt a harminc krajcárt (ra-i 

pid öleléssel ) Duci ! 
Zoli: Hamar, hamar! 
Duci (felkapja fejét) : Hol a zsákom? 

(Szalad a táskájáért, kivesz egy kis er-
szényt, Mariska tenyerébe önti. ) 

Mariska (ezalatt Zolihoz): Hatvan, meg 
harminc kilencven. (Az ujját emeli.) Ci-
garetta, villamos és ami marad, narancs. 
(A harmincat is .odaadja. ) Tessék. 

Zoli: Kalapom. (Szalad ki az elöszoba-
ajíón. ) 

Mariska (Ducihoz): Átszalad Szájék-
hoz, szépen kérem, adjanak egy marék 
darált kávét vagy tiz dekát, még ma vissza-
adom, nem érek rá daráim, ne mondja 
meg, miért. 

Duci: Úgyis tudják. 
Kornél (dudolás közben a hálóból): Es 

vagy harminc kocka cuKrot. 

Mariska: Ha nincs, felszalad Komiszrié-
hoz, adjanak kávét, legyenek szivesek, adják 
dde a rózsaszín ozsonnaszalvétákat és hozza 
vissza Reviczkyt. 

Kornél (kivágódik a hálóból, alsószok-
nyában, ingvállban): Púderem ki hányta 
el, púderem. '(A kredenchez szalad, ki-
ránt egy fiókot, visszacsapja. ) Púderem • 

Mariska: Es ha lehet adjanak négy ko-
ronát. 

Duci (Kornélhoz): Nincs szükségem a 
púderjére ! 

Mariska (toppant): Szépen kéretem hol-
napig, holnap viszem a Modern Műhelybe 
a kész babákat. 

Kornél: Anya, te tetted el, te is hasz-
náltad. (Vissza a hálóba, berántja az 
ajtót. ) 

* Mariska: Holnap kapok pénzt, esküdjön 
meg nevemben, Mancival beszéljen, érti, 
tiszteltetem. 

Anya (ki a hálóból, tapogat a derekar:, 
el akar ájulni): Kiskulcsok! (Támolyog 
az elöszobaajtó felé. ) Bokám. 
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Kornél (hangja): Mariska, cseléd! Cse-
léd! Rózát kérje el! 

Mariska (az elöszobaajtóba kiált): Vár-
jon, Duci! (Kiszalad.) 

Anya (Mariskával szemben, belebotlik): 
Eresszen! (Nézeget, szédüli.) Kiskulcsok 
hova bujtatok, szóljatok! 

Kornél (ki a hálóból. Fehér selyemblúz, 
te ke te alj . Kézitükörbe néz): Tiszta a 
Dluzom? Felvegyem' a Mariskáét? (Meg-
áll háttal anyjának, igazgatja haját, szem-
pilláit a kézi tükörben. ) 

Anya: Fejem. (Kornélt húzgálja, letérdel 
mögéje): Tiszta, tiszta. Térdeim. (Egyengeti 
Kornél szoknyáját.) 

Kornél (egy kézzel hátrangul): Itt van. 
R korc ki van szakadva, tessék. 

Anya: Hol, hol? 
Kornél (ugrik): Itt, itt, togd meg. Ma-

riska! (A tükörbe néz folyton.) 
Mariska (betört, odafut): Hány óra 

vájjon? 
Anya: Itt van, meg se látszik. 
Mariska (lehajol): Várjon, megvarrom. 

(A kredenchez fut, kiránt egy fiókot.) 
Anya, az abroszt. Szervizt. 

Kornél (folyton a tükörbe): Duci téof 
le." Mindenemet felveszi. 

Anya (felállt, be a hálóba): Abrosz, 
kiskulcsok! (Szinte sírva.) Szerviz. 

Mariska (ifut Kornélhoz, közben be-, 
fűz, háta mögé térdepel, máris varr): 
SAHjon nyugodtan. (Bekiállt a hálóba. ) Anya, 
sietni ! i 

Kornél: Milyen színbe vagyok, Ur Jé-
zus. Éppen ma. 

Lala (bedül, lélegzik, hóna alatt négy 
diszbekötött könyv): Egy kroncsit hoztam. 
Kedves anyám megint ideadta a Művelt-
ség Könyvtárát. 

Kornél: Jaj, de jó, látod elfelejtettem. 
Kész? (Futni akar. ) 

Mariska: Pillanat. (Lalához. ) Tedd az 
asztalra. A könyvekét ,ráka fei. Hoza be 
a konyhából a mosogatórongyot, állj 
székreí mosd le Milán és Natáliát. Méhet. 
(Feláll.) 

Lala: Igen, (Dűl az előszobába.) t 
Kornél (sebesen megcsókolja Mariskát," 

be a hálóba ). 
Mariska (fut az előszobába). 
Duci (rászalad Mariskára). 
Lala (a könyveket a polcra rakta, ki-

vesz a nadrágzsebből egy nagyocska kagy-
lót, a kredenc tetejére teszi. Fut ki az 
előszobaajtón). 

Mariska: Na? (Megkapja iDucit. ) 

Duci: Itt a cukor *és Reviczky, meg a 
szalvéták. Szájnénak nincs kávéja, se Man-
ciéknak. Manci mamája megesküdött, hogy. 
egy krajcár nincs a házuknál, a cseléd 
meg beteg, fekszik. 

Mariska (elszedett mindent a Duci kezé-
ből, az asztalhoz ,szaladt, lecsapja, ami 
a kezében van, felkapja a koronát. Szalad 
Nemadok nénihez): Könyörgöm, még az 
egyszer, vagy négíy koronát. 

Lala (szalad be, facsarva a mosogauó-
rongyof, ingujjban van, ingujjai gombo-
latlan cafatban végződnek. Széket kap, 
ugrik fel rá, ágaskodik). 

Duci: Grammofont! 
Mariska; A grammofont is, majd azért 

lemegy Lala, maga szaladjon, Nemadok 
néninek Ígérjen egy modern babát, itt 
van még ez a korona, hozz kávét, egy féi 
kuglófot. 

Duci (ugrik, gesztussal): Negyedkiíó 
vajaspogácsa, gyufa. 

Mariska (utána ugrik): Várjon, szőlőt! 

Cipőimet meg mindig változatlan olcsó 
árban és pedig 600 kor • fekete bőrfélcipő, 
sárga női félcipő, ÍOOO Icor.-tól íel/ebb, fehér 
női és gyermek vászoncipők minden fazonban külföldről 
érkeztek. Tennisz- és tornacipők minden színben és kivi-
telben állandóan raktáron. ScßHler cég, Budapest, 
Döbrentei-tér 4—6. — Telefon : 5—71 — Alapíttatott 1898 

ÉKSZERT aranyat, e z ü s t ö t » tt n | | | 
legmagasabb I I 8 . r . l 1 1 
napi árban vesz_ 

DOB-UTCA 3. SZÁM 

Kötött, liorsoltkabét ruha és iumper 
FRISCHNÉ, VI., 

különlegességek 
Dalnok-utca 10. szám. 

S z a b a d a l m a z o t t szagtalan rendszer szerint 
poloskát vagy más fércet petéivel együtt r a d i k á l i s a n 
k i i r t o m . Bútorokért, ruhákért, stb. felelősséget váll? Ink, 
inert szereim n e m r o n g á l n a k . A LAKÁSBAN MIN-

D E N A H E L Y É N M A R A D . 

TAKÁCS FERENC 
f é r e g i r t ó és f e r t ő t l e n í t ő v á l l a l a t a 

Budapest, Thököly-ut 15 

Telefon József 123-31 

Bodnár József 
szűcsmester 

BUDAPEST, V. NÁDOR-UTCA 15. 
Te le fon : 12-79 

S z ö r « e m e g 6 v á s ! 

tlarlsnyáii, keztyQb és sportruházati ciRbeli nagyáruháza 
q U T T M A H N BÉLA, B U D A P E S T , IV. , KOBONAHEBCEO-UTCA 6 . 

ELEQ4HS SZOBAre5TÉ57:7° 
PAX-wâHalatnM * F0L03K/HRT43 
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Saszlasz télkilát! Virágot, cikláment, mi-
mózát ! En felszaladok Hetykéékhez a cse-
lédért. 

Duci (kiszaladt). 
Mariska (visszaugrik az ajtóból): Lala, 

ha kész vagy, eredj le, kéretem a grammo-
tont. (Kifut az elöszobaajtón. ) 

Lala (épp lecsúszott a székről ágas-
kodás közben. Majd orra bukik. A Művelt-
ség Könyvtárát a székre csapja, ugy áll 
tel, mossa a képet). 

Anya (kiájul a hálóból): Kiskulcsoit. 
Elnyelte a föld. (Kifut az előszobába.) 

Lala: Mariska néni, a földön láttam. 
Kornél (a hálóból): Szalagom, szalaaag! 
Anya (visszaszalad): Hol, hol? (Lehaj-1 

lik.) Mondom, el akarta nyelni. Jaaaj! 
(Felkapta, dühvel rázza a kulcsokat, be a 
hálóba, berántja az ajtót. ) 

Zoli (befut): Itt a papai (Felnéz La-
lára.) Szivartartót! (Bekopog a hálóba s 
ibenyit, aztán megy. ) 

Lala (késve szólt le Zolihoz): Nézd 
ezt a hólyag Milánt. 

Papa (hangja): Brávó, brávó, hadd las-
súk azt a stramm vőlegényt. (Bejött, emeli 
a sárga szidit, a fejéből. Pepitában van, 
nagy ócska turláticsőtok lóg a mellén. 
Monokli csüng a kabátján, szalagon. Régi 
csontnyelü szolgabiró-pálcája van.) 

Lala: Káiccsókolom, Zsiga bácsi. 
Papa: ön az, dicső fiatalember a magas-

ságokban? (Kalapját a díványra lebbenti, 
célozva.) 

Lala (röhög): Pucolom -Natáliát. 
Papa: Brávó. (Felnéz a képre, hap-

tákba kapja magát.) ,A! Felséges pár? 
(Tiszti tisztelgést ad a pálcával. ) Res-
pekt. (Lalához.) Lala, te elsöosztályu tiu 
vagy? 

Lala (röhög): Az, hetedik. (AgaskodiK, 
a keretet kezdi mosni. ) 

Papa (pálcának dűl, gesztál): Hozzád 
szólók, mint first class gentlemanhez, ftz 
vagy, ugyebár? 

Lala: Hogyne. (Röhög.) 
Papa: Ismered Mókus Mórné urat? Cipó-

raktár. 
Lala; Nem. 
Papa: Az a legnagyobb suszter a öil-

liárdasztalon a Meránban. (A pálcát, mint 
dákót tart ja a levegőben s kezeli beszéd 
közben.) Leülök, vagyis felállók veie, kér-
lek, játszani egy forintba a pártit, az egész 
tőkém egy forint, az első ötvenest szeren-

csésen elvesztem, Mókus Mórné ur vér-
szemet kap, nem ismeri Zsiga bátyádat, 
hogy ahány párti jön még, mind a Zsiga 
bátyádé. Éppen felállítjuk a golyókat a 
második pártihoz, kezdem, jön az én Zoli 
fiam, nem enged lökni, direkt kicsavarja 
a dákót egy apa kezéből, kérlek. 

Anya (kifut a hálóból, répaszin abroszt 
bont möga előtt, berúgja az ajtót maga 
mögött). 

(Folytatjuk) 

Épp most 
fiians-

msgjeient 
lemez 

újdonságaink! 
műsorát kérje g g y p , ^ , 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
ORAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTÁLYÁBAN 

T, JOZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

SÉVAY-U. 18. K IS K O M l O i a TBI. (4—22. 
R o t t é s S t e i n h a r d t fe l léptével 

D A R Á Z S F É S Z E K és 
D E R S T U M M E D I E N E R 

Kezdete este órakor — I d é n y z á r l a t m á j u s 15-én c Naponta este y>8 órakor 
'óvárosi a f ényes májusi 

' I f f U S 1 nagy műsor 
Varosliget csütörtök, szombat, vasár- és 

ünnepnap délután 4 órakor 
Telefon 55—55 családi es gyermekelóadás 

Telefonon Is megrendelheti 

AZ UJSÁG ot 
Telefonszámok: József 16.26, József 13-53 

HUNGÁRIA 
CASINO HAB2ÓBOP 

Telefon "18—08 

Férfidivat 
és kalapüzlet 

Különlegességek 
m érték szer in ti 
uri kelengyék-

^ (s Sudapesti W, Teréi-itörut 34. 
ben 

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

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Alkony. 1. Sajnáljuk, mi is csak ezl a cí-

met ismerjük. 2. Dén színésznő a neje. — 
Egon. Nagyon kedves a verse, tehetségre vall, 
tehát érdemes volna tovább írni. — P. Elza, 
Pécs. 1. 3. Cime Newyork, Magyar Színház. 2. 
Méltóztassék az Orsz. Szövetséghez fordulni, 
ott készséggel fognak bővebb felvilágosítással 
szolgálni. Cime : Vörösmarty-u. 15.' — Dr. L. 
Pál. Sajnos, igen hosszú a verse, ugy, hogy 
nem tudjuk elhelyezni. — Cythere. 1. 3. 
Mindkét könyv megvan, a kiadóhivatalunkban 
megrendelhető. 2. Ara 90 korona és portó. — 
Lukullus. Bármely filmvállalat elfogadja, fel-
téve, ha a szöveg beválik.,— Győri kíváncsi. 
1. Nagyváradon. 2. Nagykorona-utca 16. 3. 
Őszig maradnak ott. — Maca és Lea. Na-
gyon ügyes a verselési készségük. Csak rajta, 
pengessék továbbra is a lantot : sic itur ad 
-astra ! — Kolvay. 1. Tessék Rózsahegyi Kál-
mán iskolájához fordulni, cime : Népszinház-
uíca 22. 2. 23 éves. 3. Akadémiát végzett. 4. 
A „Színházi Élet" kiadóhivatalóban tessék 
megkérdezni. — Lantpengető. Gyenge kísér-
let. nem közölhető. — Carry. Rózsahegyi is-
kolája a moziszakmára is kiképez, tessék a 
mestert a délutáni órákban felkeresni. (Előbbi 
üzenetben megvan a cime.) — P.-rajongó. 
Cime : Berlin, Westend, Fürstenplatz 3. — 
Filmérdeklő. Valamelyik ismertebb filmren-
dező készséggel ad erről véleményt. — B. 
Elemér. Mi semmi jóval nem merjük biztatni, 
pláne önt, akinek megvan a biztos kenyere. 
Legjobb ténácsunk az, maradjon meg a mos-
tani pozíciójában, higyje el, jobb az. mert a 
művészi pályán végtelenül nehéz a boldogu-
lás lehetősége, mint a reális pályán. — Kiss 
C. 1. Majd átadjuk az üzenetüket. 2. Berczy 
Géza. — Szöszke gimnazista. 1. Rózsahegyi 
Kálmán iskoláját ajánljuk. 2. A tandíj nem 
mindenütt egyforma. 3. Pálmay iskolája IV., 
Havas-u. 2. alatt van. 4. Akármelyiknél lehet 
jelentkezni. — Mimóza. 1. A színházi titkár-
nál kell jelentkezni. 2. Ott van most is. 3. 
Helyes. — Rodolphe. 1. 32 éves. 2. Igen. 3. 
Angelo mesternél megrendelhető. — L. Jó-

zsef. 1. 1903-ban született. 2. Az Opera ba-
lettkarában már gyermekkorában tanult. — 
Színészvér. 1. Csengery-u. 28. 2. Augusztus 
végén vannak a felvételek. 3. Középiskolai, 
erkölcsi és születési bizonyítványon kívül 
szülői beleegyezés. 4. 100 K-tól feljebb. — 
P. Böske, Eger. Amerikai dal. Kottája még 
nincs meg. — Sch. I. Bármikor lehet elő-
fizetni postautalványon. — Szerelem királya. 
1. A művész szabadságot kapott. 2. Déry-u. 
11. Kis kiváhcsi. 1. Magyar születésü, ezidő-
szerint Bécsben tartózkodik. 2. Pesten van. 
3. 31. 4. 20 éves. — Balatonboglár. 1. Való-
színűleg, ha csak valami közbe nem jön. 
2. 3. Belső színházi ügy, — nem foglalkozunk 
vele. 4. Zomborban született. 5. A Blaha 
Lujza Színház megnyitó darabja volt. — No-
body. 1. 2. Leon Gaumontnál, Rökk Szilárd-
utca 22. alatt megmondják. 3. Nincs Pesten 
szerződtetve. 4. Igen. 5. Ügy beszélik. — Bécs. 
Nagyon kedves apróságok, csak egy a baj : 
tul vagyunk halmozva ilyesfélékkel. — Zsidó-
nő. 1. Igen, énekelte. 2. Címe : „Városi Szín-
ház". Gaité. Tessék „A filmklubban" cimü 
rovatunkat figyelemmel kisérni. — M. Viola. 
1. Bármelyik megfelel, a fő azonban a tehet-
ség ! 2. Énekelni kell, vagy szavalni, esetleg 
szereprészietet is el lehet mondani. 3. 2 évig 
tanulnak általában. Debrecen. Cimük : „Ma-
gyar Színház". — K. Mickó. 1. Szinésznö-
vendék volt. 2. Felesége színésznő. 3. Nagyon 
boldogok. — Péchy—Galetta. Ugy volt, hogy 
felújítják az operettet, de aztán ugy döntött 
a direkció, hogy elmarad a repriz. — „Hol 
van?" 1. Már nem tagja az Operának. 2. 34 
éves. 3. Csokonai-utca 10. szám alatt lakik. 

U/úgner- operák 
hanglemezen ismét 

kaphatók: 

WAGNER 
hangszeráruházában 

csakis József-kOrut 15 
Fényképes lemezmfisor 

ingyen! 

HARISNYAJAVITÓ Bálvány.a. 18 
*z udvarban 

Kabát-, bl«z- és harisnvakBtést, selyem-
harisnya szemszedést vállal olcsó árban 

Telefen 169-47 EXPRESS-KÖTŐDE 
Kötött cappeket, raglán-kabátokaf mérték után készit 

Aradi-utca 33 

Fest, irt, takarít Ditrichstein 
Szántó mühlmzö- és ralzvädalat 
flnrfrrnnrt Mritiinf n 9fl Ruhahimzés, előnyomtatás, gombkészi tés é s a jour . OUUUUmi, nmyuru.LM Művészi hímzések monogrammokban és - , , . i - . - r Q 1 

selyem, valamint vászon fehérnemüekben. lel* * JUZSBI JUJ «Il 
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Színházi rejtvény 

HÖLGDFODRÁSZ 

rf!* végleg eltávolít felelős 
• • a l « « < f l a k f l # séggel, mindennemű 
• szépséghibák kezelése, 

p ú d e r és k r é m e k 
vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51. L 9, Teréz-temp, szemben 

S 
u b n l , varrni tanltok magántanuiási. 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
kfllOn tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok 

Kalaptan folyam külön, 
KÀROLY-KORI  RUT ío. B. Geiger Ételnél 

Megfejtési határidő: május 13. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 21-ik szá-

méban közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakai 

sorsoljuk ki: 
I. dij : »A szerelem elmegy« cimü szín-

darab, a szerző: Kádár Endre aláírásá-
val. 
; II. dij': Pécsi Blanka autogrammes fény-
képe. 

i l l . d i j : Egy doboz »Flöris« csokoládé-
bonbon. 

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

A Színházi Élet 1922. évi 17-ik számában 
közölt rejtvény megfejtése: »Gésák.«. 

Helyesen fejtették meg 2007-en. 
Az első dijat Orosz Julia (Szeged, Lech-

ner-tér 6.), a második dijat Steiner Irén 
(Pécs, Majláth-tér 6.), a harmadik dijat 
Búza Magda (Tülzoltó-utca ,21. ), a negyedik 
di ja t Behek Ibolyka (Lovas-ut 18 nyerték 
meg. — A vidéki előfizetőknek postán 
büldfük el a dijakat, a pestiek jelentkez-
zenek a szerkesztőségben 5-6 óra kß>zött. 

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

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részere : Annoncen-
expedition Rudolf Mosse, Berlin S, W. 19. és fiók)«i. 

S 
cirilliánsokat, gyöngy óKet, régiségéin, t 
mindenkinél d r á g á b b a n vasa 

ZÉKELY EMIL é k s z a r é a i 
Király-utca 51. J ^ r S 

Rm u ÉS RELEMEH 1 
VII.. Errsébct -

íOzA-wuil«ná« 
VIS., Erzsébat-k&rat 58. 1/4. 

Kolozsvárról 

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

!LEK MARIA f i lzőszalonja 
' V„ Katona József-utca 39. III. 15. (Palatinus-hái 
• Legdivatosabb és legfinomabb kivitelű fűzök éi 

melltartó különlegességek készítése 

anyagból. Átalakításokat előnyös ; 

RothnéRADÁCSy MARGIT női divatterme 
Budapest, Népszinház-u. 19, Telefonhivó : József 132—7l> 

ÜHfitnnii I l i i m a ui. kir. Operaház volt szólótán-nuSZIOer LujZU cosnöjének, a balletiskola vol 

önlletískolájD ftjasfö&m* W c i. em. 
Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-tól d. a. 4-is 

g r 
Színházi, estélyi saját vagy adott 

és utcai terv szerint 

manikűr, arcápolási és 
szőreltávolitási szalon 

VII., Rottenbiller-utca 37/2, I. em. 9. Damj^nich-u. sarok 

Gosch KonrádcipOiparmövész 
Budapest, Aradi-utca 41 szám. 

ZONGORÁK II PIANINÔK 
HARMÓNIUMOK II CIM-
BALMOK II HEGEDŰK II 
QRAMOFONOK / LEMEZEK 
II HOROK H 

Zenebari rézfúvós é« fa-
fúvós hangszerek. Az Bsz-
szes hangszerek legfino-
mabb minőségben. Zon-
gora vétel, csere, hangolás. 

Nvomta a Kulturo könyvkiadó és nyomda r.-t. y Felelős igazgató : GR 
Visegrádi-u. 3. — Tefefon 13-31 






