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Megérkezés 
A Nyugoti pályaudvar érkezési oldalának 

perronja olyan, mint a színes tavaszi mező. 
Ünnepi arcú emberek tarka virágbokrétákat 
szorongatnak, izgatottak, lázasak, mint valami 
rendkívüli, jelentőségteljes esemény előtt. 
Mindenki ismeri egymást a várakozók között. 
Színészek, irók, színházi emberek, újságírók, 
sok-sok fiatal leány és közöttük elvegyülve : 
a közönség képviselői, akik bizonyára sok 
százezer ember lelki mandátumával jöttek, 
hogy üdvözöljék Fedák Sárit és Rátkai 
Mártont, akiket most hoz haza a gyorsvonat 
Amerikából. 

Beöthy László, Molnár Ferenc, Hegedűs 
Gyula beszélgetnek egy csoportban, távolabb 
Mészáros Giza, Hegedűs Gyuláné, Lázár 
Ödön, Mester Sándor, a Király Szinház 
csoportjában Honthy Hanna, Báthori Giza, 
Nádor Jenő, Halma y Tibor, Jankovits Magda, 
Latabár Árpád, Tihanyi Vilmos, egy kisebb 
csoport Tarnay Ernőt és a feleségét. Oláh 
Böskét veszi körül, aki a kisbabáját is ki-
hozta az állomásra, hogy a pesti szinész-
gyerekek nevében megpuszilja Zsazsát és 
Marcit. 

Fotográfusok készítik a masinákat, .Baracs 
István intézkedik, rendez, csoportokat állit 
össze, soha még ilyen nagy-nagy szeretettel 
nem vártak senkit a Nyugoti pályaudvar 
perronján, pedig oda 
már sok hires nagy 
embert vártak. A vonat 
késik, a várakozók 
egvre izgatottabbak 
lesznek. Zsazsa és 
Marci családja egészen 
a perron szélén áll, ott 
lesik, hogy mikor tűnik 
fel a mozdony fekete 
füstfelhője. Egyszerre 
valaki elkiálllja magát : 
Jön a vonat I — És 
mindenki rohan előre, 
egészen a külső vágá-
nyokig, hogy pár pilla-
nattal hamarabb lát-
hassák meg Zsazsát és 

Marcit. Már csak száz méter, csak ötven, 
husz, ott, ott . . . az ablakban . . . az qgész 
nagy tömeg, szinte mámorosan kiabál : 

— Zsazsa I Marcii Szervusz I Ide! Isten 
hozott I Milyen szép vagy, Zaazsám ! Hozzám 
gyere először I 

Könnyesek a szemek és szinte szétszakítják 
Zsazsát, amint fürgén leugrik a lépcsőről. 
Pirospozsgás az arca, csíkos szövetruha van 
rajta és széles világosbarna kalap. Mintha 
csak a szomszéd faluból jött volna és nem 
Amerikából. Körülfogják, csókolgatják, simo-
gatják, ő meg boldogan pajzánan viszonozza 
az üdvözléseket. 

Rátkai Marci ezalatt a hálókocsi ablaké-
ban áll, mint valami kis Puck, olyan fürgén 
kapaszkodott fel a párkányra és kalapját 
lengeti. Nem is hagyják, hogy a légcsőn 
jöjjön le, ott az ablakban szorongatják a 
kezét, felugrálnak hozzá, valósággal kiemelik 
a kocsiból, ugy jut csak le a testvérei közé, 
akik könnyesen ölelik át a meghatott Marcit. 

Lehetetlen leirni ezt a pillanatot, olyan 
lelkes, mint egy irgalmas premiér-est. A 
perron forr és kavarog a könnyező íróktól 
és színészektől, akik mint egy ember rohan-
ják meg a hatalmas Pullmann-kocsit, hogy 
megérinthessék Fedákof és Rátkait, akik egy 
pillanat alatt lenn vannak a tömeg közepében. 

Beöthy László, ahogy Zsazsát meglátta, oda-
futott hozzá, magához 
ölelte és pillanatokig 
szót sem szóltak 
meghatottságtól Zsazsa 
csak annyit molndott : 
Lacikám, Lacikám, a 
vezérigazgató ur pedig 
maga elé tartotta a 
rózsabokrétátés remegő 
hangon, a szivének 
valami meghatóan köz-
vetlen melegségével 
a követkozőket mon-
dotta : 

— Zsazsám, Isten 
hozott 1 Isten hozott 
téged, mi drága János 

Várakozók a Nyugoti pályaudvaron vitézünk, aki elmentél 
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messze országba és dicsőséget arattál a te 
szegény, árva nemzetednek. Isten áldjon 
meg Zsazsám, Isten tartson meg ; szeretettel, 
boldogén köszöntjük a mi János vitézünket, 
aki visszatért az ő szegény, szomorú kis 
Iluskájához, ehhez a szétszaggatott, csonka 
Magyarországhoz. 

Azután megfordult Beöthy László és meg-
látta Rátkai Marcit. Magához szorította, mint 
az édesapa elveszettnek hitt drága gyerekét, 
simogatta a haját , könnytől csillogó szemmel 
nézte nagy-nagy gyönyörűséggel, sokáig nem 
tudott beszélni, amikor szóhoz engedte a 
szive, csak ennyit mondott : 

— Marcikám, kis bolond Marcikám, Isten 
hozott, te drága bolond fiu. Isten h o z o t t . . . I 

Soha-soha nem lehet ezt elfelejtenie annak, 
aki látta. Hogy mi volt ebben az ünneplés-
ben, azt csak az érezheti meg, aki benne él 
abban a világban, amelybe Zsazsa és Marci 
hazajöttek . . . Büszkeség, szeretet, hála, 
barátság, öröm, szerelem, megnyugvás, minden, 
minden, ami csak emberek szivében élhet — 
önzetlenül és boldogan. 

Fedák és Rátkai egyik embertől a másik-
hoz kerültek, egyiket a másik után csókolták, 
kérdeztek, feleltek, ragyogtak, mint a juniusi 
Nap, a szemükből valami nagy-nagy boldog-
ság áradt szét, nem is boldogság, több 
annál : szent, ájtatos áhitat. 

Vitte őket kifelé a tömeg ; Zsazsa Beöthy 
Lászlóval ült autóba, Marci az öccsével, az 
emberek még most is integettek utánuk és 
mikor már eltűntek az autók, még akkor is 
az mondták : 

Hála Istennek, csakhogy itthon vannak ! 

Fedák Sárinál 
Alkonyodik a budai hegyek fölött. A Duna 

tükre, mintha a túlsó parton a végtelenbe 
veszne el, vagy talán csak azért tűnik ilyen-
nek fel, mert Fedák Sárival Amerikáról meg 
a tengerről beszélünk, az ő finom, meghitt 
dunaparti fészkének szalonjában. Az erkély 
nyitott ablakán át idehajt ja a szél a rózsa-
domb virágos kertjeinek illatát, de illatos ez 
a szoba mindig, amikor Fedák Sári itthon 
van. A nehéz angol bútorok mind tele virág-
gal, az asztalkák, az étager, ezeket mind 
azóta hozták, hogy megjött. A vitrin két szé-
lén két karcsú ezüstserleg, az egyiken ez a 
felirés : 

Fedák Sárinak, az Egyesült magyar egy-
letek disztagjának, 1922. V. 20. Chicago, | 

a másikon : 
Egyesült magyar egyletek emléke Fedák 

Sárinak, 1922. ápr. 2. 
Zsazsa az asztalnál ül és irja az üzenetet 

az ő amerikai magyarjainak. Látszik rajta, 
hogy most nincs itt, a szive-lelke azok között 
jár, akikhez Írásban beszél. Piros-fehér csikós 
vékony selyempongyola van rajta, meg — 
papucs. Egyszerű, házias, semmi póz, semmi 
mesterkéltség nincs benne, olyan, mint a 
márványba öntött közvetlenség és mégis — 
most szebbnek látom, mint azt a márvány 
milói Vénuszt, amely az asztal mögött néz 
ide felém . . -

Befejezi az irást, gondosan átolvassa, aztán 
beszél : 

— Soha-soha még ilyen szeretettel nem 
irtam levelet, soha még igy nem akartam, 

Várakozók a Nyugoti pályaudvaron Otofoto 
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hogy az egész szivemet beleírjam pár szóba, 
mint most. Nem lehet azt elmondani, hogy 
én mit érzek, ha az amerikai magyarokról 
bessélek. Nem lehet azt le se irni, csak talán 
Dohnányi tudná elzongorázni, ha azt érezné, 
amit én most, vagy valami nagy festő alle-
gorikusán leírni. Jártam-jártam azt a ménkű 
nagy országot, vándoroltam egyik városról a 
másikra és sehol nem éreztem, hogy idege-
nek között vagyok. Ahol csak magyarok van-
nak odakinn, olyan meghitté, kellemessé és 
kedvessé tették a napjaimat, mintha idehaza 
a magam otthonában lettem volna. Aranyból 
van ezeknek az embereknek a szive és mind 
olyan drágák, olyan jók, mintha a jóisten 
külön minta-emberei lennének. Ezer nevet 
kellene felsorolnom, akik mind itt élnek a 
szivemben, ezer köszönetet mondanom, de 
én csak egyféleképen tudom kifejezni, amit 
most gondolok : 

Az a kis szétszaggatott zászló 

Életem legnagyobb boldogságét, pá-
lyám és művészetem legtökéletesebb 
örömeit, becsületes, szorgalmas színé-
szetem minden szenvedéssel felérő 
megjutalmazásáí adta nekem amerikai 
vendégszereplésem. Szeretném, ha min-
denki ugy értené ezeket a szavakat, 
ahogyan én érzem most, ha belelát-
nának az én boldogságtól megrészegült 
lelkembe. A jóisten különös ajándéka 
volt ez a pár hónap, amiért én nem 
tudoV elég alázatosan hálát adni. 

h7 Úristen ! Hogy mondta ezt a pár szót Fe-
dák Sári I Templommá változott a szoba, 
orgonaszó búgott fel az utca zajából és a 
karcsú vázák virágjai tündérkert illatát szór-
ták. Elakadt a hangja, sokszor megtörölte a 
szemét, aztán megint emelkedettebben foly-
tatta : 

— A sok kedves, drága, elfelejthetetlen 

Várakozók a N'yugoti pályaudvaron 
, Otofoto 

epizód közül elmondok egyet, a legmeg-
hatóbbat. New - Yorkban történt, a János 
vitéz legelső előadásán. Rám későbben kerül 
a sor, az előadást már elkezdték, fenn voltam 
az öltözőmben. Egyszerre valami leírhatatlan, 
dörgedelmes tapsot, tombolást hallok, amely 
percek alatt sem mult el. Éppen le akartam 
menni, amikor Rátkai Marci rohan fel a lép-
csőn, beront az öltözőbe, szinte elfehéredett 
arccal csak ennyit tudott mondani : 

— Zsazsa, a zászló 1 . . . 
Aztán elcsuklott a hangja és összeesett. 

Én, mintha önkívületben lettem volna, nem 
is törődtem vele, keresztül ugrottam rajta és 
rohantam a színpadra. A strázsamester állt 
a színpad közepén, kezében a rongyokra 
szaggatott nemzeti z á s z l ó . . . A közönség — 
négyezer ember a Lexington Operaházban és 
mind magyar — ujjongott, tombolt, sirt, extá-
zisban tapsolt, a színészek ott álltak szinte 
megdermedve. . . Amikor beléptem a szín-
padra a karikás ostorommal, megismétlődött 
ez a jelenett, percekig nem tudtam szóhoz 
jutni . . . A második felvonásban majdnem 
ba j történt velem. Azt a gyönyörű, szomorú 
dalt énekeltem Magyarországról, amelyet soha 
még olyan őszintén, olyan szivet elfacsaróan 
nem éreztem és nem voltam képes a köny-
nyeimet visszafojtani. Odaértem ehez a sorhoz: 

Van egy szegény, egy árva nép . . . 
és ekkor soha el nem felejthető hangos zo-
kogás hullámzott fel a fülembe a nézőtérről, 
mint valami rettenetesen fájdalmas esemény-
nél, ugy sirt mindenki, a kulisszák mögött és 
a színpadon a színészek is és én sem birtam 
tovább, az idegeim felmondták a szolgálatot, 
megingott a lábam, azt hittem, megtörténik 
velem az, hogy a színpadon legyőzi bennem 
a színészt va lak i . . . Nem engedett a színész . . . 
Nágynehezen összeszedtem magam, letöröltem 
a könnyeimet és folytattam a dalt. Életem koro-
nája volt ez a pillanat. Se azelőtt, se ezután 
nem lehet többé ilyen. 

Én vagyok a Vince 
' Újra átélte a Zsazsa az egész történetet, 

amikor mesélte, szemében visszatükrözött 
minden píl'anat és az ő nagy átérzése, az 
előadásáriak csodálatos, varázslatos ereje 
engem is odavitt a Lexington Opera néző-
terére és ott sirtam a négyezer idegen test-
vérammel együtt. . , 

— Még egy megható epizódot mesélek el — 
mondotta tovább Fedák Sári — a legkedve-
sebb találkozásomat. Így volt : Detroitban ját-
szottunk. Előadás után megszólít az utcán 
egy nagybajuszu öreg ember : 

:— Sárika, nem ismer? 
— Nem — feleltem én. 
— Én vagyok a Vince. 
— Még most se ismerem, bátyám. 
— A Flórián Vince, a kedves papája pará-

déskocsisa. 
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„Újra itthon" 
Rátkai érkezése Otofoto 

Elállt a szívverésem. A Vince áll ott előt- . 
tem, aki odahaza Beregszászban, négyéves 
koromban, hajtotta a négyfogatú kocsit, amin 
engem sétálni vittek. Sokat meséltek róla, 
hogy Vince hogy szeretett és most ott állott 
előttem, annyi esztendő után Amerikában . . . 
Attól a perctől kezdve, amig csak ott voltam, 
el nem mozdult mellőlem, a pillantásom 
leste . . . Megígértem néki, hogyha legközelebb 
kimegyek, haza hozom. Meg is tartom a sza-
vam, már el is helyeztem, hogy kenyere 
legyen szegény Flórián Vincének. 

Megint kis szünet kell a könnyeknek. A 
távolba néző szemek fényes sugára most egy 
öreg amerikai magyar ember ősz haját simo-
gatja. 

Akiket nem lehet elfelejteni 
— Kiről beszéljek még — folytatja Zsazsa 

— a drága kollégákról, akiket nem lehet elég 
szeretettel megdicsérni. Hogy dolgoznak ! A 
nagyszerű Tury Ilona és az utolérhetetlen 
Horváth Lajos, az amerikai magyar színészet 
oszlopai, Hegedűs Lajos, Fellegi Teri, Váradi 
Juliska, Fellegi Lola, Kenesseyné, Papp Pista, 
Nyikos Zsigmond, Hegedűs Henrik, a kis 
Lukács, a jó Náci, Mártonfalvi Gyurka, ked-
venc karmesterem, megérdemlik mindnyájan, 
hogy az óhazából babérral fonják körül a 
fejüket. És a többi kedves amerikai magyarok, 
akik ugy bántak Velünk, mint édes testvé-
rekkel ! A én életem virágos vilojája, Bárándi 
doktor, akiről csak meghatottan tudok beszélni. 
Hogy Bárándi Oszkár doktor mit csinál a 
színészekkel, azt még elmesélni sem lehet. 

Kinn a vonatnál várja a társulatot négy 
autóval, azután eteti, itatja egész nap, elő-
adás után kiviszi a farmjára és másnap 
bizony j iem lehet előadást tartani. Minden 
turnét ugy terveznek meg, hogy a detroiti 
előadás után egy nap s züne t . . . Nem is 
tudják itthon megérteni, hogy ott mennyi jóság, 
önzetlenség, szeretet van az amerikai magya-
rok szivében. Bár idehaza olyan jók volnának 
az emberek, mint odakinn. . . Naphosszat 
tudnék mesélni mindenikről és azt szerettem 
volna, ha mindegyiket elhozhattam volna 
magammal. Ezt ugy-e nem lehetett, hát meg-
ígértem, hogy én fogok visszamenni. Ugy 
érzem, Amerika az én második hazám lett 
és én éppen ugy szeretem messzi testvérei-
met, mint azokat, akik itt élnek mellettem. 
Megígértem, hogy vissza fogok menni, vissza 
is megyek. Fülembe csengenek a búcsúzó 
szavak : 

— Isten áldja meg, Sárika — igy hívtak 
Amerikában — tisztelem szegény hazámat, 
kiáltott fel a hajóra egy egyszerű asszonyka 
— összeszorult a szivük, ugy néztek a hajóra 
— visszajöjjön — kiáltozták — várunk — 
megígérte I — Sokan neveket zokogtak, akik-
nek üdvözleteket küldtek, olyanok is, akiknek 
már senkijük sincs idehaza, elcsukló hangon 
zokogták : csókolom az otthoniakat . . . 

A hajón sokat gondolkoztak azon, amit 
most mondok : Vannak nagy nemzetek, boldog 
nemzetek, nagy nemzeteknek nagy fiai, de 
ezt a véresen gyönyörű boldogságot mégsem 
cserélném fel senkivel. Ha mégegyszer lehetne 
születni és engem megkérdeznének : mi akarsz 

Fedák kiszáll a vonatból 
Otofoto 
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lenni, azt felelném : ami voltam. A jóisten 
látja lelkemet, egyetlen hang, póz nincs abban, 
amit mondok. Husz esztendei tisztességes, 
színpadnak élő és színpadért dolgozó életem 
elképzelhetetlenül nagyszerű betetőzése volt 
amerikai utam. 

Kinek köszönhetem ? 
És mind ennek a dicsőségnek, mind ennek 

az eredménynek ötven százalékát áthárítom 
az én derék, jó, becsületes kollégámra, Rátkai 
Marcira. Ha ő nem csinálta volna meg olyan 
nagyszerű munkával az utat, én sem érhet-
tem volna el semmit. Előttünk el volt rontva 
már minden, a publikum sokszor csalódott 
és nehezen hitt. Rátkai Marci emberfeletti 
munkája, vasakarata, jósága és művészete 
volt mindennek a mozgató rugója. Ugy sze-
retik Marcit odakinn, mint idehaza, bármikor 
megy vissza, rajongással és szeretettel várják. 
Biztosan tudom, vissza is fog menni Marci, 
néki is meg kellett ezt Ígérnie . . . 

— Mit felejtettünk el ? — keresgél az ira-
tok, képek, levelek között Zsazsa — kezébe 
akad két komoly gépírásos levél, egyiket 
Frohmann, másikat a Dilnigham Opera küldte, 
mindkettő állandó szerződésre hivja Fedákot, 
60000 és 50000 dollár gázsival. Kis barna 
notesz, a napló is előkerül, ebbe jegyezte fel 
az előadások sorrendjét. Összesen nyolcvan 
estén játszott, nyolc darabban. Ezek : János 
vitéz. Falu rossza. Mágnás Miska, Cigány-
grófné, Bob herceg, Víg özvegy. Cigányprí-
más és Szókimondó asszonyság. Nyolc kü-
lönböző alakítás, Fedák Sári Istentől meg-

áldott, századévben egyszer születő művészeté-
nek nagyszerű skálája. 

Nézegeti Zsazsa a notesz feljegyzéseit és . . -
Szedegeti róluk az emléket. 
Mint a méh a virágról a m é z e t . . . 
Két karját a feje köré fonja, ugy mondja, 

búcsúzónál : 

— A „Színházi Élet" hasábjain üze-
nem az amerikai magyaroknak, hogy 
nincs a napnak perce, amikor rájuk 
ne gondolnék. Hűségesen e lvégzem, 
amivel megbíztak, elviszem Kossuth 
Lajos sirjára azt a sok keskeny nem-
zetiszínű szalagot, amit elküldtek ve-
lem, hogy vigyem ki a kerepesi teme-
tőbe és mondjam meg, hogy az ame-
rikai magyarok lelke a tengerentúlról 
sokszor itt szálldogál Kossuth Lajos 
sírjánál. 

így mondta Fedák Sári, szórói-szóra. Nem 
is gondolkozott a szavakon, nem rakta azo-
kat szépen össze, így jöttek a l e lkébő l . . . 

Egészen sötét éjszaka volt odakinn a be-
szélgetés végére. Csillagok ragyogtak a Duna 
fölött, Zsazsa felnézett az égre, amely olyan 
volt most, mint a tenger . . . 

Rátkai Mártonnál 
Nagy, sötétzöld bronzkutya áll a Szondi-

utca 98'a. számú ház udvarán. Itt lakik Rát-
kai Márton. Ez a bronzkutya furcsa jószág. 
Amikor legutoljára itt jártam — azon a na-
pon utazott el Marci — a bronzkutya hal-
latlanul komor ábrázatot vágott és ha jól 
emlékszem, morgott is. Most, hogy belépek 
a kapun, látom, hogy a bronzkutya vidá-
man néz felém és azt hiszem, még csaholt 
is örömében azon, hogy hazajött Marci. Mert 
Rátkai Mártont még a tárgyak is szeretik, 
olyan derék, kedves, jó, igazi ember. Csupa 
vidámság a lakás, amely hosszú hónapokon 
át be szomorú is volt. A gyerekek is itthon 
vannak, a legnagyobb kislány mára jött meg 
az egri intézetből, hogy megcsókolhassa apu-

Fedák Sári autóra száll a pályaudvaron 
Otofoto 

Rátkai Márton autóra száll a pályaudvaron 
• Macsi felv. 
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k á t . . . Itt van most Rótkai Márton házában 
a boldogság tanyája. 

Ugyanúgy pompázik a sok virágbokréta, 
mint Zsazsánál és a két ezüst serleg, meg a 
szépen, gondosan festett díszoklevél is ott áll 
a z asztalon. Rátkai Márton olyan üde, fiatal, 
v idám, hogy öröm nézni. Most egész nap 
a gyerekeivel foglalkozik — ki nem fogy az 
ajándékokból, meg a m e s é b ő l . . . 

Megkérem, hogy először mondja el utjának 
történetét, Fedák Sári odaérkezéséig, mert ő 
hónapokkal előbb utazott ki Amerikába, mint 
Zsazsa . 

Amíg odajutottam 
— Amikor megérkeztem — meséli Rátkai 

— bizony nem volt nagyon rózsás a helyzet 
odakinn a magyar színész számára. Az ameri-
kai magyarok lelkesedését és rajongását so-
kan kamatoztatták érdemtelenül és olyan mó-
don, hogy mire én kiértem, alig akarták el-
hinni, hogy egy magyar szinész be is tart-
hassa , amit igért. Mindenekelőtt hozzáláttam, 
hogy a magyar színtársulat működésének ' 
biztos anyagi bázist szerezzünk, olyan üzleti 
a lapon, amely lehetővé tegye, hogy az ameri-
kai magyarság, komoly, nívós, művészi érté-, 
kü színészetet kapjon. A talajt megmunkál-
ták az amerikai magyar színészek, akik közül 
sokan megérdemelnék, 
hogy a magyar kormány 
minden évben köszönő 
és köszöntő okleveleket 
küldjön nekik. Ugy dol-
goztak ezek az apostoli 
hivatásu emberek, mint 
az ezernyolcszázhetvenes 
években a magyar színé-
szek. Ekhós szekéren jár-
tak városról-városra, ma-
gyar farmokra és ébren 
tartották a magyar szó 
szeretetét. Nékik köszön-
hetjük azt az eredményt, 
amelyet mi elértünk. ö le-
lésem és hálám küldöm 
nékik ezerszer és ezerszer. 
Mielőtt Zsazsa kijött, az 
Ocskay brigadérost és a 
Cigánygrófnét játszottuk. 

Egészen az utolsó napig, 
szerződtetett igazgatója vol-
tam a Magyar Színháznak, 
amely eltávozásommal sem 
szűnt meg, csupán szü-
netel, magát a színház ne-
vét is cégbejegyzés védi. 
Amikor Zsazsa megérke-
zett, tudtam, hogy az ő 
személye odakint nagy 
dolgokra hivatott. Nem 
csalódtam. Valóságos nem-
zeti nagyság volt odakinn 
Zsazsa, olyan mértékben, 
hogy arról idehaza még 
csak fogalmat sem lehet 

alkotni. Ugy ünnepelték, amerre csak járt, 
mint ahogyan még Amerikában ezideig 
senkit. Nagykövetnek kellene lenni Zsazsának 
odakinn I Isteni, drága, áldott jó kollega és 
mit tud, hogy ragadta magával az emberek 
ezreit, hogy fanatizálta a négyezer szempárt 
számláló nézőteret, mint valami indiai fakir. 
Virágerdő volt az utja, idehaza fogalmat sem 
tudunk alkotni arról, ki volt ő odakinn és 
mit tett Magyarországért. Ha az én szerény 
munkámnak, erős hitemnek és művészi 
energiámnak sikere volt odakinn, ugy ezt 
nagyon nagy részben Fedák Sárinak köszön-
hetem. 

Csak színészek tudnak egymásról igy be-
szélni és csak két ilyen igazi nagy művész, 
mint Fedák Sári és Rátkai Márton. 

A south bethlehemi Miatyánk 
— Nem tudjátok ti azt itthon elképzelni 

— mondta tovább meghatva és elragadta-
tással Rátkai Márton, hogy mi volt a mi 
utunk odakinn. Nem csak nekünk, de az 
amerikai magyaroknak, akik mind lángolnak 
a honvágytól és felragyog a szivük, ha ha-
zulról hallanak beszélni, olyan világot nyi-
tottunk ki a mi előadásainkkal az amerikai 
magyarok lelkében, amelyet eddig senkinek 
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sem mutattak be. Ön-
zetlenséget és nemes 
jóságot láttunk ezek-
ben a lelkekben, igazi 
szent rajongást a ma-
gyar színészekért. Nem 
személyi kultusz volt 
ez, hanem a mi sze-
mélyünkön keresztül 
boldogtalan szerelmes 
rajongás a haza után. 
Fedák Sári ugy vonult 
végig ennek az érzés-
nek paripáján Ameri-
kán, mint valami dia-
dalmas hadvezér. . Esté-
ről-estére megismétlő-
dött az ünneplés ésjnem 
volt a napnak annyi 
órája, ahányan hivtak 
bennünket. 

A János vitéz elő-
adásaira különösen na-
gyon vigyáztam ! Azt 
akartam, hogy minden 
méltó legyen Fedák 
Sárihoz. Vajda Gézával 
együtt terveztük meg a 
turnét, nyolcvan napig 
tartott, amig a talajt elkészítettük. Volt is 
diszlet, ruhatár, kórus, minden, ami csak 
egy nagy, komoly előadáshoz kell. És az 
amerikai magyarok megértették, hogy itt most 
komoly dologról van szó és mellénk álltak 
sziwel-lélekkel. A dollár nagyon komoly és 
nagyon szigorú pénz Amerikában, nem szí-
vesen adják hiába — mi megszolgáltunk 
érte, mert olyan előadásaink voltak, ame-

Rátkai Márton chicagói díszoklevele 

lyek bátran megállnák 
helyüket akármelyik 
pesti sz ínházban is. 
El nem muló érdeme 
van ezen a téren Hó-
dossy Béla drága, ked-
ves testvéremnek — de 
nem, több, mint test-
vér — aki hihetetlen 
áldozatokat hozott a 
magyar színházért. 

Nem szabad elfelej-
teni és aranykönyvbe 
kellene felírni azoknak 
az amerikai magya-
roknak a neveit, akik 
Déryné korának mecé-
násait is megszégye-
nítő szeretettel bántak 
velünk. Konta Sándor 
New-yorkban. Füziék 
Chicagóban, Horváth 
Lajos és Sípos Jenő, 
Ivoriék és Tarnayék 
Akronban, Kőrösfőiék 
Allianceban, Sonnerék 
St. Luisban és rçiind, 
a sok drága ember, 
akiknél magyarabbak 

még Árpád korában sem élhettek. 
Alig van nap, amelyhez valami kedves 

epizód ne fűződne. Egyszer Zsazsával jártunk 
az utcán St, Bethlehemben és haza gondol-
tunk. Hirtelen egy földszinti nyitott ablakon 
át meghalljuk, amint iskolásgyerekek, szé-
pen, tagolva mondják egyszerre : 

Miatyánk, ki vagy a mennyekben . .. 
Gyökeret vert a lábunk. íOtt álltunk az 

Dr. Bárándi, Rátkai Márton, Fedák Sári 
szalonnát sütnek South Bend Ind.-ben 



SZÍNHÁZI ÉLET. 9 

ablak alatt és ugy-
sirtunk, mint a kis 
gyerekek. 

Ezer apróság 
Végtelenül bájos epi-

zódra emlékszem Phi-
ladelphiában. Zsazsá-
val ebédelni mentünk 
egy vendéglőbe. A 
pincér magyarul szólt 
hozzánk, elmondta, 
hogy már a mult este is 
ott volt a színházban. 
Ma megint ott lesz, 
csak sajnos, nem hoz-
hatja el a feleségét, 
mert az angol nő és 
kukkot sem ért az elő-
adásból. Nem is mond-
ta meg, hogy ma szín-
házba jön, de miután 
otthon nem öltözköd-
hetett át, uj ruhát, uj 
cipőt, uj kalapot vett a 
magyar színészek tisz-
teletére, csakhogy el-
jöhessen a szinházba. 
Eldicsekedett ez a 
derék, kedves Tauszk Jenő nevü 
pincér azzal, hogyha angol nő is a 

a kis fia magyar, mert 
mielőtt született, haza-
küldte a feleségét a ro-
konokhoz áz Alföldre, 
hogy magyar legyen a 

• gyereke. Most is ugy 
fog tenni. 

Ezer ilyen jut az 
eszembe és mind ked-
ves, megható. Olyan 
tökéletes és olyan fe-
lülmúlhatatlan boldog-
ságot adtak nékem az 
amerikai magyarok, 
hogy most, ha valaki 
azt mondaná, ezért cse-
rébe meg kell halnod : 
boldogan halnék meg. 

Rétkai Márton nagy-
nagy emberi érzései, 
a művész nemes és 
őszinte hevületével pá-
rosulva tör elé halk 
mondatokbán és a férfi 
értékes könnyeiben, 

Ä — Az amerikai ut 
boldogságát betetőzte a 
pesti megérkezés, mely 
olyan boldoggá tett, 

magyar hogy szinte gondolkodóba estem : nem-e tul-
felesége, ságosan bőkezű hozzám a jóisten. Mikor 

Fedák Sári chicagói díszoklevele 

Fedák és Rétkai amerikai turnéjának társulata South Bend Ind.-ben 
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Amerikából elindult, tengernyi ember állt a 
dokk előtt, a parton. Olyan volt a hajó, mint 
egy nagy ravatal, amely elviszi azt, akit a 
legjobban szeretünk. Csupa rettenetesen fáj-
dalmas kifejezésü, szinte eltorzult hófehér 
arc, csupa sirató testvér, rokon, barát, ismerős, 
akik mind ugy érzik, sohasem látják többé 
azt, akit a hajó elvisz. Nem lehet leirni azt 
a fájdalmat, ami ott együtt van és ami az 
embe-t a tengerre elkíséri. És idehaza, a 
megérkezésnél ennek a jelenetnek az ellen-
tétje. Csupa ragyogás, ta-
vasz, napsugár, virág, sze-
retet, a kedves jó kollégák, 
az öröm, a régi arcok, 
minden minden megmá-
morositott, elszédített . . . 
Ha mindenre visszagon-
dolok, érzem, hogy ugyan-
annyi szeretetet hagytunk 
most künn Amerikában, 
mint amennyit kivittünk, 
amikor odautaztunk. És 
most is ugyanannyit hoz-
tunk magunkkal, mint 
amennyi itthon várt ben-
nünket. Természetesen mi 
sem hagytunk ott egy sze-
mernyivel sem kevesebbet, 
mint amennyit elhoztunk... 
Áldjon meg a jóisten oda-
künn mindenkit, aki csak 
egy szót is adott, a mi 
megmérhetetlen boldogságunkhoz . . . 

A kisfia gyönyörködve és büszkén hall-
gatja, amint az édesapja mesél. Sohasem 
fogja elfelejteni egyetlen szavát sem. 

Csak pár szót kérek még Rátkai Mártontól 
az itthoni tervekről. 

— Egyelőre csak annyit tudok — felel 
— hogy Kálmán Imre Bajadérját fogjuk 
Zsazsával játszani a Király Szinházban. A jövő 
nyáron pedig — ha a jóisten segit — vissza-
megyünk a mi második hazánkba. 

szabadság országából küldlek ezekkel a sza-
lagokkal fogadalmat és reménységet azok a 
magyarok, akik idegen népek között is 
szabadok . . . 

Diplomaták, politikusok még soha sem 
hoztak ilyen üzenetet a tengerentúlról, Fedák 
Sári, a színésznő nyitotta fel a messzi ma-
gyarok szivét . . . 

Zsoldos Andor 

-
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Fedák Sári 
Kossuth Lajos mauzóleumánál. 
Elhozta az amerikai magyarok 
nemzeti szalagját 

Csak tegnap érkezett meg Amerikából Fedák 
Sári és első utja Kossuth Lajos sírjához veze-
tett, hogy teljesítse igéretét és elhozza az 
amerikai magyarok üzenetét a nemzeti sza-
badság nagy halott katonájának. Tizenkét 
messziről jött piros-fehér-zöld szalagot tere-
getett rá gyöngéd, áhítatos kézzel a márvány-
lapra, amely biztosan áttüzesedett és forró-
ságát megérezték Kossuth Lajos porai. A 
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Bucsumenü a hajón 
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Fedákkal és Rátkaival Newyorktól-Budapestig 
Irta: KENDE GÉZA, az Amerikai Magyar Népszava szerkesztője 

Es lobogtak a zsebkendők, illatos 
amerikai rózsákat hintettek a lábuk elé 
és könnyeztek, sirtak az amerikai ma-
gyarok százai, amikor fájdalmasan bú-
gott a hajó kürtője és lassan, méltóság-
teljesen megindult a „President Taft", 
hogy visszavigye a pipacs és a szarkaláb 
délibábos földjére Fedák Sárit és Rátkai 
Mártont . . . 

Most el kellene mesélni szépen, han-
gulatosan, hogy mi minden történt azon 
a csodaszép óceángőzösön, amely ezt 
a két kiváltságosán nagy magyar értéket 
visszavitte oda, ahonnan az amerikai 
magyarok meghóitá-
sára és a magyar 
kultura dicsőségére el-
indultak. Sőt meg kel-
lene állapítani, hogy 
Fedák és Rátkai nem-
csak szinházat játszot-
tak, hanem olyan kul-
turmissziót végeztek 
Amerikában a magya-
rok között, amilyent 
senki előttük még csak 
meg se kisérelhe'ett. 

De a hajón nem tör-
tént semmi. A Fedák is, 
a Rátkai is ugy utaz-
tak, mint a régi szép 
időkben a főhercegek 

a fenséges asszo-es 
nyok. Pazar fényűzés-
sel berendezett hajó-
szoba, szárazföldi ma-
hagóni ágyakkal, külön 
fürdőkkel. Külön asz-
tal az ebédlőben, — 
külön pincérrel, — aki 
az ő szempillantásukat 
is leste Csudálatosan 
nagyszerű idő volt elei-
től mindvégig. Néppel 
derült kék égből ömlött 

a nap aranyfénye a csöndes habokra, 
este a csillagok hold ezüstözték be a 
végtelen tengert. 

Mondom, semmi se történt. A napokat 
számlálták Fedák és Rátkai. „Gine me 
back Hungary!" — Adjátok vissza ne-
kem Magyarországot — sóhajtozta Fe-
dák és felnézett a csillagokba. Es ami-
kor nézte őket, ott látta a Göncölszekeret. 
Akkurátosan ugyanazt, amely a magyar 
föld fölött ragyog. És beszélgettünk, hogy 
milyen furcsa ez. És örültünk, nagyon 
örültünk, könnyezve örültünk, hogy ezt, 
a Göncölszekeret, meg a magyar föld 

„Útban hazafelé" 
Rátkai Márton, Vajda D. Viktor, Fedák Sári, Kende Géza 

az United States Lines „President Taft" nevű gőzösének fedélzetén 
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fölött lebegő égboltozatot, a magyar 
mennyországot, ahol a magyarok Istene 
trónol, nem tudták tőlünk elvenni. 

Másé mondom, nem történt. Azután 
megérkeztünk Brémába, a Fedák is, a 
Rátkai is meg a tizenhét bőrönd is. És 
voltunk Berlinben, ittunk gyöngyöző 
rajnai bort és amikor a Bristol portása 
átadta a vasúti jegyet, azt a szivünkhöz 
szorítottuk, amely dobogott, kalapált és 
folyton csak azt mondta, megyünk haza, 
megyünk haza. 

Párkánynánánál megöleltük az első 
kipödrött bajuszu magyar vasúti kalauzt, 
Szobnál leemeltük a kalapunkét és né-
mán néztünk egymásra, azután jött Göd, 
Sződ, a váci p ispökkert az aranyozott 
kupolával. Rákospalota—Újpest, az Ál-
latkert, a Nyugoti pályaudvar. 

. . . És lobogtak a zsebkendők, illatos 
magyar rózsákat hintettek a lábuk elé 
és könnyeztek, sirtak a budapestiek 
százai, hogy Fedák és Rátkai vissza-

jöttek Dollár ő Felsége hatalmas, de 
rideg birodalmából a korona drága Kis-
Magyarországába. 

Megjött a Fedák .. . 
(Ad notam: „Elment a rózsám Amerikába...") 

Megjött a Fedák Amerikábul, 
Szivünk az övömtől kábul, 
Megjött a Fedák Amerikábul, 
S hozott dollárt a javábul. 
Rátkai is hazajött vele, 
Amerika búval van tele, 
Mert megjött a Fedák Ameri-

Ikábul, 
Szivünk az örömtől kábul... 

Fehérruhás lányok, akik Fedák Sárit Chicagóban üdvözölték 
Bernice Regyovsky, Irén Ágoston, Mildred Tóth, Doroty Mosmoy, Margit Tóth, Margit 
Soós, Rózsi Nagy, Lizy Morvay, íren Tenkács, Margit Hegedűs, Margit Koncos, 

Aranka Kovács, Mary Tóth, Helén Csajági, Flóra Csajági 
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Ben Blumenthal vendégei 
— Mr. Miller é s Mir. Lasky Budapesten — 

Amikor két év előtt Mr. Ben Blumenthal 
megvásárolta á Vígszínházát, még a leg-
bententesetb színházi szakeml éréknek s;m, 
Volt fogalmak arról, hogy Ben Blumenthal 
személyének a| magyar színházi kulturába 
való bekapcsolódása milyen értéket je-
lent. Bem Blumenthal beleillesztette Bu-
dapestet a nyuglati színházi világ olyan 
nagyfokú érdeklődésébe, amilyenről két év 
előtt álmodni sem miértünk volna, pedig 
már akkor is jó neve volt mindenhol a 
magyar színpadi irodalomnak és színészet-
nek. 

Mostanában egymásután látogatnak el 
'hozzánk a nagyjelentőségű, kiváló külföldi 
szinházi szakférfiak és minden ilyen láto-
gatásnak megvan a maga erkölcsi és sok 
esetben anyagi haszna is. 

Ben Blumenthal, akiben az üzletembert 
messze felülmúló mértékben él a művé-
szetért rajongó kulturember, szeretettel és 
büszkeséggel emlékszik meg mindenhol a 
Vígszínházról, mint legnívósabb, legérté-
kesebb művészi vállalatáról. Nem/csia(k! a 

Vigszinházmak, hanem az egész magyar 
szinészíetnek és irodalomnak lelkes1 hive 
és hirdetője Ben Blumenthal, aki két év 
ialatt már sok értékes barátot szerzett 
ezeknek. 

Most ismét megérkezett Budapestre és 
elhozta magéval vendégül az amerikai szín-
házi élet két' nagynevű reprezentánsát; Mr. 
Millert és Mr. Laskyt. 

Mint büsfckei házigazda vilte ei Bern 
Blumenthal vendégeit szombaton este, 
a Vígszínházba az Aranyborjú, azután va-
sárnap délután a Hattyú előadására. Ä 
vendégek — akiknek angolul tolmácsol-
ták a diaralbot, — őszinte elragadtatással 
nyilatkoztak minid a jkéít előadásról, a nagy-
szerű színészekről, a pompás és Európa 
bármely színházával vetekedő kiállításról és 
főleg a • darabokról. 

Mr. Miller üUb<ert, aki a »Háttyu«-t new-
yorki színházában maga fogja rendeznie 
azt az óhaját fejezte ki, hogy szeretne mej-
ismerkedni Molnár Ferenccel. Ä »Hattyú« 

Amerikai vendégek Budapesten 
Szirmai Albert, Kende Géza, az „Amerikai Magyar Népszava" szerkesztője, Mr. Gilbert 
Miller, Ben Blumenthal, Mr. Jesse L. Lasky, Incze Sándor, Mr. Ralph X. Keen's, Mr. Joe 

Danneberg, amerikai újságíró 
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vasárnap délutáni előadása után ment át 
Äz illusztris társaság Molnár Ferenc Zsig-
mond-utcai lakására. A látogatás utón al-
kalmunk volt beszélni Mr. Miller tüibert-al, 
laki budapesti benyomásairól a következő-
ket mondotta a »Színházi Elet«.-nek. 

— Minden csodálatom és tisztelem az 
önöké: magyaroké! Végtelenül boldog1 va-
gyok, hogy eljöttem Budapestre, mert al-
kalmam volt megismerkedni egy olyan vá-
rossal, amely ttek színházi kulturáfa, csak-
inem páratlanul magas nivón áll. 
, — Molnár Ferenc nevét csak kalaple-
véve szabad kiejtem. Érthetetlen előttem 
az a hallatlan szerénység, ami ebben <w 
emberben megnyilvánul. Hogy móst ne 
mondjak : a lakása. Aki ilyen hallatlan nagy-
fertékü müvek alkotására képes — egy két 
Szobából álló lakásban, az nem lehet min-
dennapi ember. Molnár Ferencnek mór 
nagyon régi csodálója vagyok és én kértem 
Ben Blumienthalt, hogy ismertessen még 
a legnagyobb magyar ^szindarabhält övei. « 
Nem mulaszthatom el megemliteni, nogy 
most, miután megismertem, csodálatom 
csak megnövekedett irányában. Végtelen 
nagy érdeklődéssel hallgattam, mert min-
den szavának külön értéke, szine, kellem« 
és tehetsége van. A Hattyút télen iogom 
NewyorKban bemutatna. Magam rendezem 
lés ezért kétszeresen örülök, hogy Buda-
pestre jöttem: egyrészről, hogy megismer-
kedhettem Molnár Ferenccel, másrészről, 
hogy láthattam a pesti előadási, ami nagy-
ban megkönnyiti lodoni munkámat. Láttam 
Varsányi Irént játszani és az ő csodás hang-
jának zenéje, érzem, végig logt kisérni 
egész életemen. Hegedűs Gyula nagyszerű 
játéka, tőként gyönyörig izengő hangja sem 
mindennapi jelenség. 

— Irigylem önöket magyarokat, — te-
jezte be szavaií Mr. Miller, — hogy 
ilyen nagyszerű kulturális erősségekkel ren-
delkeznek. 

Mr. Lasky a legnagyobb amerikai tilm-
vállalatok-egyikének feje, különösen a ma-
gyar filmszínészet iránt érdeklődött. Meg-
látogatta a Kamara-mozgót és végtelenül 
tetszett az Ízléses épület, nemkülönben az 
ötletes nyári tetö. A »Színházi Élet« mun-
katársának kérdésére igy nyilatkozott Mr. 
Lasky : K~ 

— Csodálatos és érthetetlen, hogy Ma-

gyarországon nincs intenziv, tejlett film-
gyártás! Hiszen pár nap alatt annyi szí-
nészié he tséget ismertem meg, amennyit sok 
nagy külföldi városban hetek alatt sem 
'láttam. Minden, ami színházzal kapcsolat-
iban van önöknél, csupa tehetség1 és ötlet, 
miért nem értékesítik ezx a ti lm számára, 
amely minden tekintetben érdemes és ld-
lEtünó terrénum. Bizom abban, hogy ez 
önöknél csak átmeneti állapot és hogy rö-
videsen hatalmas lendületet tog itt vemr 
a tilmmüvészet. Erős a hitem, hogy nem-
csak megindul a munka ezen a téren is, 
ihanem az is biztos, hogy ujat és értékeset 
fognak produkálni. Ahol ennyi tehetség van, 
ptt nem kell engedni, hogy ezek a tehet-
ségek elkallódjanak. 

Megnézték még a vendégek a Belvárosi 
Színházban A gazdag leány előadását és 
ez Is nagyon tetszett mindkettőjüknek. Ami-
kor nétiön este elutaztak, a viszontlátásig 
búcsúztak ei uj budapesti barátaiktól és 
nem győztek eleget hálálkodni Ben Blu-
menthalnak, amiért erre a pompás kirán-
dulásra elnozta őket és nem győztek eléggé 
gratulálni a Vígszínházhoz. 

Kedves epizódja is volt a két vendég-
látogatásának. Megérkezésükkor beváltottak 
egy-egy százdollárost, gondolták, hogy ez 
a csekély összeg elég lesz a két nap apró 
kiadásaira. Es az történt, hogy egyetlen 
íillért sem adhattak ki, mert Ben Blu-
tnenthai élt a vendéglátó jogóv,ai, igy a 
külföldiek nem élvezhették az olcsó valu-
tát. tUennen, amikor elutaztak, vissza kel-
lett váltaniok a magyar pénzt és — többet 
kaptak érte száz dollárnál, mert két nap 
alàtt leszállt a dollár árfolyama. Elkép-
zelhető, hogyan bosszankodtak ezen. 

F E R E N C Z Y 
G Y U L A dr. ze-
neszerző, most 
tért haza kül-
földről, ahol pan-
tomimjeivel és 
chansonjaival 
szép sikereket 
aratott. Legutóbb 
„Intermezzo" ci-
mü balletjét Ani-
ta Berberrel a 
főszerepben óriási sikerrel adták Bécsben. 
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Végre lakást kaptak a Városi Szinház 
vendégei 

— Hajléktalanok voltak Faust é s Margaréthe — 

Sose hittük vei na, hogy a budapesti 
Jakásinségyel még a »Színházi Elet« hasáb-
jain is foglalkoznunk kell. Miként az an-
gyaloknak is táplálkozni kell, vaflamiveíl, 
azonképera még a legnagyobb művészeknek 
is lakásra van szükségük. Erre pedig egy-
általán nemi gondoltak Pesten, amikor har-
dline kiváló művész vendégszereplését vár-
ták a Városi Színházba, akiket Préger 
Miksa hozott' el értékes művészi ajándé-
kul. A művészek megérkeztek és nyugod-
tan benyitottak & legelőkelőbb szállo-
dákba, de szobát sehol se kaptok. Végűi 
megelégedtek volna kevésbé előkelővel' is, 
de az sem volt. Már-már attól kiellett 
tartani, hogy elmôrad az egész vendégjáték 
B lakásínség miatt, meri az énekeseknek 
nemcsak a hangjukat kell kipakkolni a 
színpadon, (hanem a podgyászaikat is és 
ekkor Zilahy Dezső, az Idegenforgalmi 
Iroda kiváló igazgatója megmentette a hely-
zetet. A kultura mindenekelőtt, mondotta 
és kiutalta ß míi\észeknek azokat a szo-
öaKai, ameiyeftet az Arumintavásár láto-
gatóinak foglaltak le. így azután szeren-
csésen megoldották a lakáskérdést és éppen 
olyan szerencsésen a vendégjátékkal kap-
csolatos egyéb problémákat is. így pél-
dám probléma volt Préger igazgató előtt, 
hogy ki énekelje a nagy baritonszerepe-
ket? Nem azért, mintha erre nem állott 
volna több elsőrendű művész a rendelke-
zésére, hanem azért, mert .Préger olyan 
akart hozni, aki legalább is felérjen Boh-
nen Mihály klasszisával. Egyetlen ilyen 
énekes: Sigismondi S ate sc hi, a legnagy-
szerűbb olasz baritonista, akit már Shalja-
pinnai egy sorban emlegetnek. Egyelőre 
csak egy estére sikerült Saleschit meg-
nyerni, de mindlen remény meg van arra, 
ihogy a 29-iki Rigoletto után a Faust Me-
iisztóját is elénekli ez a rendkívüli talen-
tumu tnüvész, akit a legtöbb európai opera-
ház közönsége kűlönjös kegyleibe fogadott 
és aki előreláthatóan egy tellépése után 
is kedvence lesz Budapestnek. Saleschi még 

Bohne.inéi is hatalmasabb termetű, ideá-
lis testalkatú férfi, akinél a korlátlan ba-
riton hangterjedelem a legtökéletesebb 
énekkulturával párosul. így tehát a nagy-
szerű tenoristák: Tino di Pattiéra és 
Krauszszai együtt a legelső baritonista 
4s nozzátartozik Préger nagy művészi igé-
nyekkel összeállított ensem'bléjához. 

Az elsejei Faust előadás szereposztása 
még az idei szezon operai eseményei kö-
zött is szenzáció. Faust: Tauber, Margit: 
Heinhardt Délia, Valent n: Schwetzen-
dorf Gusztáv, Mártha: Kittel Hermina, a 
legkiválóbb alténekesnő, Siebel: Loano-
vits Karola. Ez az ensemble diszére vál-
inék még a Metropolitainenek Is. Az elő.-
adás költségeiről fogalmat ad az a tény, 

Jenny Jungbauer 
a Városi Szinház vendégi 
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és lemondott a szerziödés szerint neki járó 
— bánatpénzről. 

A vendégjátékok anyagi mérlege is igen 
érdekes, illetve az, amit ebből Préger : gaz-
gató nekünk elárult. Hz Operában ugrani s 
öt művész vendégszerepléséért' 120.000 ko-
ronát kapott Préger esténként, mig most 
harminctagu társulatáért, akik között ngolc-
tiz európai értékű név van — sziázezer 
koronát kap, tehát kehesebbet, minit az! 
Operában. A dolog algeb:ai titka az, hogy 
a Városi Színházban a bevételből még bi-
zonyos percentet' is kap Préger, ami — 
tekintve az aílandóan zsúfolt házakai — 
pótolja a fix differenciát. 

Egy bizonyos: a vendégjátékokkal min-
denki meg lehet elégedve: színház, szí-
nészek, impresszárió, és főként a közönség. 

Mafalda Salvatini 
a Városi Szinház vendége a „Toscá"-ban 

KANN MALVIN államilag engedélyezett 
Magánénekiskolája VI., Felsöerdösor 19/b. 
tlöjegyzés és felvétel junius 25-étől ju-
lius 1-éig és augusztus 25-től szeptember 
l - ig . Délután 3—5-ig. Kérjen prospektust! 

hogy egyedül Saleschi hatvanezer korona 
felléptidijat kap esténként. A fellépési di-
jjakkal különbem most egy kis baj van. 
Illetőleg nem is a felléptidijakkal, hanemi 
azokkal az adókkal, amelyeket a magyar 
(állam a vendégszereplő művészekre kivet. 
Jövedelmi adó címén 12 és féltől 15 szá-

zalékot kell fizetni a művészieknek, aíkik 
emiatt eleinte igen zúgolódtak, különö-
sen azoK, aWik nemes valutáju országok 
szerencsés fiai, igij : Mafalda Salvatini, Pat-
tiéra és Saleschi, a három olasz, dé aztán 
Préger igazgató ujabb áldozatkészséggel 

(ezt a Ikíérdést is elintézte. 

a Városi Szinház vendége a „Parasztbecsület" 
Santuzza szerepében 

Kedves epizódja a vendégszereplések-
nek, hogy az egyik tenorista, Tauber, a 
Városi Színházi lellépése előtt már az Ope-
rában is fellépett — Piccaver helyett. Eb-
ből majdnem baj származiott, mert Tauber-
nek a Prégerrei kötött szerződése szerint 
a Városi Szinház előtt más budapesti szín-
h á z á n nem lett volna szabad fellépnie. 
Tauber arra hivatkozott, hogy őt Wlassits 
Gyula báró kérte fel a vendégszereplésre, 
tehát semmiesetre sem mondhatott nemet. 
Préger igazgató elfogadta az indokolást 

Mafalda Salvatini 
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MAFALDA SALVATINI 
a Városi Szinház vendége az „Álarcosbá léban 
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A Városi Színház 
orosz vendégel 

Az elmúlt héten — sajnos, csak egyetlen 
estére — rendkívül érdekes vendégszereplés 
színhelye volt a Városi Színház. Az orosz 
táncművészet két igen magas nivóju képvise-
l j e mutatkozott be a budapesti közönségnek, 
Zùra Alexe je va és Mehnen Holger személyé-
ben. A nagyszerű téncospár műsorának első 
része egy több jelenetből álló allegorikus 
táncköltemény volt, amelyet a nagy orosz 
írónak, Andrejevnek „A vörös rém" című 
regénye nyomán állított össze Max Marceau, 
a megkapó kompozíció kisérő zenéjét Boro-
din, Glinka, Mussorgsky, Saint-Saens és 
Csajkovszky leghatásosabb müvei közül válo-
gatva ki. A második részben a „Fekete hattyú 
és a liliom" cimü poétikus tánckölteménynek, 
valamint Glazunov Bacchanalejának az elő-
adásával aratott nagy sikert, a tökéletes teh-
nikát a legfinomabb ritmusérzékkel szeren-
csésen egyesítő orosz müvészpár, amely ame-
rikai vendégszereplése után az ősszel való-
színűleg ismét ellátogat Budapestre. 

Zara Alexejeva és Mehnen Holger 
a Városi Színház orosz vendégei 

Geiger Irma 

A legnagyszerűbb 
beugró színé sa nő 

A Royal Orfeumban izgatott sürgés-forgás-
volt egyik délután, Sárvay Rózsi, az Arany-
madár egyik főszereplője megbetegedett és 
lemondta az esti előadást. Azon gondolkoz-
tak, mit csináljanak, ki vállalja el hirtele-
nében a nagy szerepet, amikor Zerkovitz 
Béla a homlokéra ütött és így szólt : Nincs 
baj, hamar szaladjon valaki Geiger Irmáért. 
És csakugyan, Geiger Irma estére próba nél-
kül eljátszotta a szerepet, még pedig hatal-
mas sikerrel, szóval megmentette az elő-
adást. Olyan pompásan énekelt, táncolt, 
játszott, mintha legalább tiz próbája lett 
volna, a közönség nem is fukarkodott a 
tapsokkal. Ez már nem az első ilyen sikere 
a kitűnő Geiger Irmának, a Shimmy-mániában 
hasonló körülmények között játszotta el Sán-
dor Stefi szerepét. A jövő szezonban több 
pompás szerepet fog játszani Geiger Irma, 
— nem beugrásra. 

A 2 ELŐKELŐ HÖLGYVILÁG óriási ér-
aeMüdéséx keltették iel az »£ uniszn urt 
nők szalonfának (Dapijanich-u. 24. Te-
ieton Józset 55—66. J legújabb divatkreá-
ciói az Arwrtintavásáron (108. pavillon.} 
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Hegbalt a legérdekesebb magyar 
zongoromüvész 

— Emlékezés Juhász Aladárra, Liszt Ferenc 
utolsó tanítványára — 

A magyar zenei világ egyik legértéke-
sebb, egyúttal legérdekesebb alakját vesz-
tette el a mult héten. Ekkor halt meg 
csendben, szinte elfeledve Juhász Aladár, 
a nagy Liszt Fererac legkiválóbb, utolsói 
élő magyar tanítványa. Amilyen szerényen, 
szinte észrevétlenül tünt el az élők sorá-
ból, olyan halkjaro élte végig életlét is 
ez a rendkívül nagy művész!, aiki, ha< 
akarta volna a dicsőséget, most a legJ 
nagyobb világhírnévnek lehetne hordo-
zója. De Juhász Aladár netn kergette a 
tvilág hiu örömeit, nem kellett neki sem! 
hirnév, sem pénz. Tüneméhyes elindulása 
után hamarosan visszavonult a nyilvános 
szerepléstől, hogy csak tanítványainak és 
legkedvesebb tudományának, a filozófiá-
nak élhessen. 

Filozófus volt, sokak szerint különc, hi-
szen se szieri, se száma azoknak az anek-
dotáknak, amelyek trólia keringenék. De 
e z a különcség nem jelentett nála fogyaté-
kosságot, SŐT ellenkezőleg. Tetteiben' mindig 
egy »Ubermensch« művész lelkének ki-
sugárzásai nyilvánultak meg. Attól kezdve, 
hogy tizéves korában Liszt Ferenc tanít-
ványa lett, nem törődött mással, csak a 
muzsikával. Ez a muzsika adta meg éle-
tének valódi tartalmát. Vékony, sovány 
alakja a billentyűk felett átszellemült, 
gyenge fizikuma a zongorából olyan bámu-
latos dinamikával tudta kicsalni a leg-
komplikáltabb zenemüveket, hogy valóban 
csodálni való volt. 

— Már annyit tud, mint én tudok, — 
mondta róla Liszt Ferenc tizieriötéves ko-
rában. 1 

Ekkortájban és még vagy tíz-tizenöt évig, 
mint a legnagyobb zongorafejiomént ün-
nepelték. Unos-untalan szenzációt keltő 
ajánlatokkal hivták külföldre. Berliniből 
gróf Zichy Géza telegrammozott neki, 
hogy azonnai jöjjön, az öreg Vilmos csá-
szár megszeretné hallgatni. De Juhász 
Aladárt nem csábította a külföldi babér. 
Viseltes szalonruhájában, kopott cilinderé-
ben tovább tanitgatoti zongorát. Budán, 
ahonnan rem szeretett kimozdulni és to-

vább vitatkozott Tóth Árpáddal, meg több 
filozófus barátjával az> Apolda-utcában... 
Vagy ellátogatott a Zichy, Széchenyi, és 
egyéb mágnáskastélyokba, ahol mind is-
merték és szeretettel várták, mint a kis 
komteszek mesterét. 

Később még nagyobb visszavonultságban 
élt, ha nem is lehet mondani talán, hogy 
meghasonlott az emberekkel, kerülte őket. 
Ehhez különben betegeskedése is hozzá-
járult. Utoljára tilz évvel ezelőtt lépett 
iei hosszas unszolásra a /-iszí-jubíleumi 
ünnepségen. Olyan extázisban játszotta el 
a híres Mazeppát, amelyet Liszten kivül 
senki sem tudott előadná, hogy a közön-
ség valósággal tombolt a lelkesedéstől. 
Juhász Aladárt azonban ez a hatalmas 
Siker sem tudta kimozdítani lelki depresz-
sziójából. Ämint felkelt a zongorától, bic-
centett egyet, vette a kalapját és nem, 
hallgatva a rendezőkre, sietett haza, ott-
hagyva a tapsoló publikumot, amely látni 
akarta ő t 

Most, hogy meghalt csendben és el-
feledve, akik ismerték, elgondolkoznak azon 
a művészi tragikumon, amelyet az ô éle-
iébe adott a sors. Vagy talán nem is volt 
tragikum?! Talán igy volt éppen boldog 
és megelégedett Juhász Aladár? KI tud 
a valódi művész lelkébe látni! 

Juhász Aladár 
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Az Ember tragédiája magyar előadása Pozsonyban 
Ádám: Beregi Oszkár; Éva: Paulay Erzsi; Lucifer : Polgár Károly, akinek 40 éves 

jubileumát ünnepelték a pozsonyi magyarok 
— A „Színházi Élet" eredeti tudósítása — 

Pozsony, a par excellence színházi város, 
amelynek a mi Nemzeti Színházunkhoz tel-
jesen hasonló közel negyvenéves Városi 
Színházában h a j d a n á b a n mindig dörmögő, 
szigorú kritikusok, partiturával a kezükben 
ültek és ugy élvezték az operaelőadásokat, 
ugyancsak zavaros elevenségü metropolisává 
lett a cseh-szlovák köztársaságnak. 

A szinház meg a környéke, ma is a szive a 
városnak. Ott kavarognak a lakosság érzései, 
ott nyüzsög az elevensége, ott szál lanak 
Szerte a sóhajok és a hangos beszélgetések, 
magyar, német, cseh, tót, francia, angol, 
olasz stb. nyelven és ott, a Mestske Divadló 
(Városi Szinház) Stadttheater fölirás, alant , 
a ragyogó napsütésben a magyar és szláv 
szépségek, elkeveredve a soknyelvű ember-
áradatban. A magyarok sietnek a színházba, 
mert ott újra magyar szó cseng, még pedig 
Madách Ember tragédiája, Éva szerepében 
Paulay Erzsivel, Ádáméban Beregi Oszkár-
ral, Luciferében pedig Polgár Károlylyál, 
akinek e napon ünnepelték meg a szinész-
kedése és direktoroskodása negyvenévés ju-
bileumát. 

Hallatlanul nagy eset ; csak maguk az 
események fölsorolása is ezer gondolatot 
fakaszt, mert hiszen . a pozsonyi sz ínházban 
most Dr. Beer Rudolf német színtársulata 
játszik ; előtte a jó téli szezonon át cseh 
színészek játszottak sz ínpadán és erre az 
egy estére a jubiláns iránt táplált spontán 
szeretet nyittatta meg a szinház kapuit a 
magyar múzsa előtt. 

És tessék csak elképzelni, hogy micsoda 
sziszifuszi munkát végeztek az előadás ren-
dezői : maga Polgár Károly igazgató és kitűnő 
bajtársa, Bérezi Gyula, akik a legnehezebb 
színpadi remekmű tömegjelenéseit , zenekarát , 
kisebb szerepeit napokon át a pozsonyi ma-
gyar publikum önként fölajánlkozott tag-
jaival, hölgyekkel, urakkal újra meg újra 
elpróbálták, mig végre, diszletezés, kosztümök» 
világítási effektusok és az ezerrétü negyed-
félórás színpadi játék e lőadása olyan töké-
letessé lett, hogy a főszereplők, az illusztris 
vendégekkel együtt, a legkerekebb összjátékot 
produkálták. 

A tömött nézőtér pedig — mint egyetlen 
hatalmas érzésforrás — tombolva köszöntötte 
a magyar színjátszás és a kultura apos-
tolait. 

Babérkoszorúk, pálmaágak, virágok erde-
jébe vezették le Polgár Károlyt, aki tövises 
művészi pályájának negyven esztendejéből 
közel húszat Pozsonyban töltött el. És mint 
Arkauer István, a Híradó főszerkesztője a 
„pozsonyi közönség" és sajtó nevében a füg-
göny előtt elmondott remek beszédében Vázolta, 
Polgár Károly művészi múltja máséhoz alig 
hasonlítható. Küzködésben, koplalásban, ra-
gyogó művészi d iadalokban neki is volt része 
bőségesen, de a hivatása őt, akár a nem-
zetiséglakta régi Délvidéken, akár Fiúméban, 
Belgrádban, Bécsben vagy most Pozsonyban 
játszott hü magyar színészeivel, mindig olyan 
viszonyok közé sodorta, hogy nemcsak apos-
tollá, de mártírrá lett. 

És, hogy szent hivatását a kultúra hü szol-
gájaként becsülettel teljesítette, azt bizonyítja 
az a különbség nélkül való szeretet, amely 
most megragadó módon nyilatkozik meg. A 
sok lelkes beszéd közül kimagaslottak Bérezi 
Gyuláé, aki a pályatársak, Somogyi Károlyé, 
aki a felvidéki színészek nevében beszélt. 
Azután az írások és táviratok özönéből a 
pozsonyi Toldy-kör, az Országos Színész-
egyesület, a felvidéki magyar lapok szer-
kesztőségei, a felvidéki szinpártoló sport- és 
más egyesületek, művészek, magánosok szá-
zaitól érkezett üdvözlések megható módon 
veszik Ijörül az ünnepeltet, aki könnyek 
között köszöni meg azokat. A magyar „élje-
nek" közé elvegyül a németek és csehek 
éljene is és tart szakadat lan , az egész est 
folyamán. 

És ünneplik Paulay Erzsi ragyogó Éváját . 
Beregi Oszkár ha ta lmas Ádámjá t is, meg 
valamennyi színész és dilettáns energiából 
összeforrott játékát, amelyben örömittasan 
fürödnek a lelkek. 

Pozsony város közönségének a hangos 
szívverését semmi sem zavarta ezen a forró 
színházi estén, amely a pozsonyi magyar 
színészek . történetében emlékezetes m a r a d 
minden időkig. Citoyen. 
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Burgszlnészek a Vígszínházban 
— Juliusi vendégszereplés — 

Nem egy szem ragyog fel örömében, 
amikor hire érkezik, hogy ismét hozzánk 
jönnek a külföld előkelő müvészvendégei, 
hogy megismertessenek haladásukkal, tu-
dásukkal, művészetükkel. Lehetetlen, hogy 
ne örüljön meg neki az is, aki talán boldog 
békeidőben nem is egészen szívesen látta 
az idegeneket, aki féltette a mi magyar 
kulturánkat. Időközben megtanultuk mind-
nyájan, hogy nincs üdvösebb a nemzet mű-
velődésére nézve, mint a különböző kulturák 
érintkezése, egymáshoz simulása, egymás-
tól tanulása. AU is örömmel és büszkén 
gondolunk arra, hogy, a mi művészeink el-
eljárogatnak külföldre és dicsőséget szerez-
nek. Fogadja hát szívesen mindenki azt, 
aki nemes szándékkal, szárnyaló hivatással, 
jó munkával közeledik hozzánk. Ezt pedig 
jó lélekkel el lehet mondani a Burgszinháa 
tagjairól, akik hosszú évek után most is-
mét megfognak jelenni a Vígszínházban, 
amely talán saját otthonuk után a legmél-
tóbb kerete annak a cizellált sziinjáliszás-

Kálmán Imre és keresztfia Badenben 

nak, amelyet világszerte elismernek és cso-
dálnak. 

Eljönnek a régiek, közül a leghíresebbek, 
eljönnek az ujabbak közül a legkedvelteb-
bek, eljönnek a legfiatalabbak közül azok, 
akikben legjobban bíznak és reményked-
nek. 

Äz első kategóriában ott van Wilbrandt 
Baudius Augusta, egy fehérhajú, tisztelet-
reméltó dáma, akihez csaik a mi Prielle 
Kornéliánkat lehet hasonlítani. Azt a sze-
repet fogja játszani többek közt, amellyel 
még azokat is bámulatba ejtette, akik tőle 
a legjobbat és legszebbet várták. A leg-
szebb kaland 80 éves grófnőjét játsszál, 
azt a szlerepiei, amelyet nálunk szegény bol-
dogult Haraszthy Heimln kreált, akit nem 
is lehetett még azóta sem helyettesíteni, 
piég kevésbé pótolni. A régibb gárda tagjai 
de üde és fiatalos Albuch Retty Rosa, a 
maga korának legnagyszerűbb naivája, 
Hochenfels Stella legnevesebb riválisa, aki 
csupa mosoly és napsugár most is. Ami 
persze még jobban ráillik a szép Mayen 
Máriára, ak'it a mi közönségünk már régeb-
ben szivébe zárt és akit nagyon hamar 
megszerettek nálunk. Nagynevű művésznő 
Wilke Gizella, aki szintén oszlopos tagja a 
tíurgszinházTiak. Seidler Alma még csak 
kezdetén van a pályának, de máris egyike 
a legkedveltebb színésznőknek. Nem utolsó 
Tendü érdekesség az, hogy a művésznő 
atyja az utolsó alkotmányos miniszterel-
nöke volt Ausztriának, aki azonban egyál-
talán nem tartotta nagy méltóságával ellen-
tétesnek, hogy leánya a- világot jelentő 
deszkákon keresse meg kenyerét. A höl-
gyek közt van még a kiváló tehetségű 
Landt Lene, üodek Elza, 7rentm Mici, 
akik mindnyájan a legszívesebb fogadtatásra 
számíthatnak. 

A férfiak közt is vannak régi jó ismerő-
seink, akiknek már sok jó estét köszönhe-
tünk és vannak egész fiatal uj erők, akik-
kel örömest fogunk megismerkedni. Külö-
nösen jó emlékben él nálunk Hans Siebert, 
|aki egyik főereje a Burgszinháznak. Itt 
lesz Julius Strebinger, aki mint rendező is 
híressége a bécsjeki büszke színházának. El-
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Kl hová szerződött? 
Mult heti számunkban megkezdtük közlé-

sét azoknak a szininövendékeknek, akik már 
szerződést kaptak. Azóta természetesen ismét 
sokan kaptak szerződést és fognak még kapni 
ezután is, hiszen sokan vannak olyanok, akik 
még nem is vizsgáztak. És tulajdonképen a 
direktorok csak a nyári szünet beáltával lát-
nak komolyan hozzá társulatuk megszerve-
zéséhez. Itt adjuk az ujabban elszerződött 
növendékek névsorát : 

Cselle Lajos (Akadémia) Kolozsvár. 
Rákosi Pál (Akadémia) Miskolc. 
Erdödy Lili (Egyesületi) Debrecen. 
ünger István (Egyesületi) Debrecen. 
Balázs István (Egyesületi) Kassa. 
Bardócz Rózsa (Egyesületi) Szeged. 
Táncos Hermin (Egyesületi) Szeged. 
Tímár IIa (Egyesületi) Miskolc. 
Sárossy Ferenc (Egyesületi) Debrecen. 
Sándor Böske (Rákosi) Pécs. 
Kecse Nagy Erzsi (Rózsahegyi) Újpest. 
Pászty Jocó (Rózsahegyi) Miskolc. 
Ligeti Mária (Rózsahegyi) Debrecen. 
Károlyi Vilmos (Rózsahegyi) Szeged. 
Mészáros Mária (Rózsahegyi) Eszter-

gom. 
Molnár Valy (Rózsahegyi) Berlin. 

Engel Fülöp, Szironthay Lottka, Gárdos Kornélia, Lothar Stark és Hollay Kamilla 
Swinemündében 

Jön Reimers Imre, Hausserntann Reinhold, 
Pranger Pál, Schmäle Otto, Eidlitz Károly 
és Miesner Lajos. 

A Burgszinház az uj időkben kevesebb 
ellenállást tanusitoti a modern színdarabok 
iránt, mint azelőtt és ennek köszönhetjük, 
bogy a klasszikusok mellett egészen mo-
dernekkel is találkozunk a mii sorb an. F ti Ida 
Lajos Tökfilkó ja és Molière Képzeli betege 

mellett, valamint az éppen most — hatva-
nadik születésnapja alkalmából — ünne-
pelt Sckniczler Liebelei-a melljett ott sze-
repel a játékrendben! a Legszebb kaland, a 
ytrraszt a szerelem, az Aranyhíd, továbbá 
a Képzelt beteggel együtt adják majd Auern-
Helmer Raoul egy pompás egyfelvonáso-
sát, az Arcátlant. Mindebből látható, mily 
nagy élvezet vár a budapesti közönségre és 
mennyire le lehetünk kötelezve a Vígszín-
háznak, hogy nyélbeütötte ezt a vendég-
szereplést, amely julius 3-án kezdődik és 
a mostani terveiziet szerint julius 12-lg f o j 
tartani. i , , 

L'ART ET LA MODE V., Kálmán-utca 21. 
Modell kalapszalon újdonságai állandóan 
megtekinthetők. Modellek utáná alakítások 
is rendelhetők. 
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A színpadi szerzőknek egy elterjedtebb, 
bár névszerint ismeretlen válfaja a titkos 
•drámaíró, akiről e hasábokon már minden 
jellegzetes tulajdonság elmondatott. Tudjuk, 
hogy a titkos szerző egészen más kulcs sze-
irint szaporodik, mint maga az emberiség. 
Koroda Pál negyvenezerre tette tavaly a 
magyar titkos drámaírói különítmény számát, 
ez azóta, istennek legyen hála, erősen meg-
szaporodott, mert átlag minden emberben 
két lény lakik, mondjuk, egy jámbor keres-
kedő és egy drámaíró. Amikor ez utóbbi 
egyénisége túlsúlyra jut, akkor nem lehet 
vele birni. Szivóságra és ravaszságra nincs 
hozzá hasonló élőlény, az ő eltávolítása 
a legsúlyosabb gond, ezért a színigazgatók 
minden lehetőt kitaláltak már a titkos dráma-
írók ellen való védekezésre. 

Tóth Imre például, a Nemzeti Színház volt 
ágazgatója, elhatározta, hogy az Íróasztal 
előtt álló székét sülyesztővel látja el. Amikor 
a titkos drámaíró már semmi módon el nem 
íévolitható, egyszerűen megnyom egy gombot 
a z íróasztalon és elsülyed a makacs szerző 
szemei elől. Ambrus Zoltán a szerzőkkel 
szemben akarta alkalmazni ezt az eljárást, 
de lemondott róla, mert belátta, hogy a tit-
kos drámaíróban nincs szégyenérzet. Az még 
sülyesztővel sem sülyed el. 

Beöthy László a szerzők ellen a legegysze-
rűbb trükkel él. Amikor a drámaíró lerázha-
tat lannak bizonyul, bejön a szolga és jelenti : 

— Vezérigazgató ur kérem, itt van a kül-
döttség l 

Hogy miféle küldöttségről van szó, azt a 
boldogtalan szerző sohasem tudhatja, mert 
a z előszobában mindig egy sereg ember 
vár ja a vezért. 

Jób Dániel és Roboz Imre az úgynevezett 
labdarendszert honosították meg a dráma-
írók ellen. A szerencsétlen szerző, ál landóan 
illetékességi kérdéseken szenved hajótörést. 

— Kérem, ez szenzációs — mondja Jób, 
de a da rab Roboz igazgató ur hatáskörébe 
tartozik. 

— Nagyszerű, — mondja Roboz, — de ez 
egy olyan dolog, amelyben a döntés Jób 
igazgató urat illeti, 

— Bocsánat — siránkozik a szerző, de 
Jób direktor ur önhöz utasított. 

— Igen ? Tudom már, akkor ez egy spe-
ciális eset, amelyben Ben Blumenthal vezér-
igazgató ur hozzájárulása nélkül nem dönt-
hetek. Talán ha méltóztatnék megvárni. 

— És mikor jön be Ben Blumenthal u r ? 
Roboz Imre megnézi az óráját és eltű-

nődve szól : 
— Most fél tizenkettő van. Azt hiszem, 

jövő szeptemberben itt lesz. 
Az állami színházak direktorai a titkos 

drámaírókkal szemben Pékár Gyulát léptették 
föl. Ha a drámaíró ismételt célzások ellenére 
sem távozik, belép zord fönséggel Pékár 
Gyula államtitkár. 

— Óh, kegyelmes uram, minek köszön-
hetjük a váratlan megtiszteltetést ? 

Pékár körülnéz és észreveszi az álszerzőt. 
— Természetes, hogy sürgős ügyben jöttem 

— mondja a homlokét törülgetve — külön-
ben nem hagytam volna el ily szokatlan 
időben a minisztériumot, ahol millió dolgom 
volna.! 

És ismét a szerzőre néz, aki zavartan 
a jánl ja magát. Pékár pedig leveszi a baju-
szát és a színész kijelenti, hogy ezentúl 
minden ilyen szereplésért különfellépti dijat 
fog követelni. 

Ujabban a színigazgatók a szerzők eltávo-
lításának legegyszerűbb módját találták föl. 
A titkos szerzőt elküldik Sebestyén Gézához. 
Sebestyén viszont ugy védekezett ellenük, 
hogy téli székhelyét áttette Miskolcra. Azt 
hitte, hogy akkor szabadul tőlük. Kiderült' 
azonban, hogy Miskolc idegenforgalma óriási 
mód megnövekedett, amióta Sebestyén ott 
játszik. Több szerző ál landóan ott i települt 
le. Most, hogy újra Budára jön, _ a miskolci 
szállodatulajdonosok köszönőiratát hozza ma-
gával. 
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Ady Endre Lipcsében 
Magyar szinek kacaigtak a szürke lipcsei 

utjcákon. A nap ragyogott és a piros, 
fehér, zöld szinek busákén hirdették Ady, 
Babits, Kosztolányi nevét. Nevek, amelyek 
nekünk szentek, de kint Németországban 
ma még csak furcsa, nehezen kiejthető 
iaegen szavak. Es egy vasárnapon bevo-
nult az uj modern magyar lyra Németor-
szágban Lipcsébe. Ä Städtische Kaufhaus 
hatalmas termében a világ minden nemzet-
sége képviselve: németek a világ minden 
sarkából Lipcsébe csődült holland, bulgár, 
skandináv diákok és diákleányok hallgattálk 
az uj magyar lyra zengő dalait. Ä hallgató-
ság az első percekben valami exotikus iro-
dalmi csemegét várt balkáni irók, balkáni 
lyráját. A meglepetés, a csodálat aszott 
végig a széksorokon, amikor Ady, Babits, 
Kosztolányi és a többi modern magyar 
lyrikus nemes veretű, nyugati Költészete 
feldalolt. A meglepetés eis» percei után már 
a leglelkesebb tapsorkán öntötte el a ter-
met minden szám végeztével. A lelkesedés 
Ady: Magyar Ugar és Kosztolányi: Ádámja 
után érte el tetőpontját. 

Kipirult arcú diákok, diákleányok rövia 
haja úszott a levegőben az extázis mámo-
rában, ezekbe a szivekbe beköltöztek ezek-

nek az uj Íróknak uj igéi és ezek az 
uj igék élni, Virulni fognak, dicsőséget 
és megbecsülést szerezve a modern magyar 
kul túrának. 

A költeményeket a lipcsei Altes Theater 
(Nemzeti Színház), két kitűnő tagja, Mar-
garethe Huton és Fritz Ruft recitálták. 
Mindketten a legcsodásabb művészettel ad-
ták vissza a magyar >ánatot, a magyar 
szomorúságot, ami uj magyar lyránk bizo-
nyos lelkületét. Az előadást Stuma német 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja vezette be ragyogó, szerető 
és ringató szavakkal. A német kritika a 
legnagyobb elismeréssel fogadta a modern 
magyar kultura első németországi megnyil-
vánulását és reményét fejezte ki, hogy mind 
nagyobb mértékben alkalma lesz a német 
közönségnek a magyar irodalmat megis-
merni. 

Az előadással kapcsolatban egy könyv-
kiállítás is volt, melyen magyar szerzők 
német nyelven megjelent müveikkel szere-
peltek. Lipcse könyvszakértő közönsége cso-
dálattal látta Falus Elek, Kozma Lajos, 
Bató Kálmán és Szigethy G. István pompás 
címlapjait és könyvdiszeit. 

Korda Tibor. 

Stuma, német egyetemi tanár 
a lipcsei Ady-ünnep rendezője 

Margarethe Huton 
a lipcsei Ady-ünnep főszereplője 
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INTIM PISTA, hogy mi igaz a Mol-
nár Ferenc uj egyfelvonásosából? 

— igaz. Még nem kezdett ugyan 
bele, de ráér, mert azt igérte Beöthy 
Lászlónak, hogy újévi ajándék gya-
nánt, 1923 január elsején délelőtt 
fogja neki átadni a darabot. 

— Lesz megint örömük a külföldi 
színigazgatóknak. 

— Lesz. Ámbár Róbert Jenő, a 
magyar származású berlini igaz-
gató, nem is várt újévig. Mostani 
budapesti tartózkodása alatt több-
ször felkereste Molnár Ferencet és e 
látogatások eredménye az lett, hoyy 
megszerezte a Liliom berlini bemu-
tatásának jogát. Már el is utazott 
Berlinbe, hogy színházainak jövő 
évi p rogrammját megcsinálja és 
beleillessze ebbe a programmba a 
Liliom október 14-iki premierjét. 

— Medgyaszay Vilma meddig ma-
rad itthon? 

— Csak elsejéig. Akkor elutazik 
Innsbruck mellé egy szanatóriumba, 
hogy kipihenje magát. De lehet, hogy 
augusztusban megint hazajön. 

— Nagy az utazgatás ki is, be is 
a határon, ugye? 

— A turnézók óriási forgalmat 
csinálnak, az bizonyos. Mészáros 
Giza, Németh Juliska és még néhá-
nyan igen előkelő erdélyi vendég-
járó társulatot alakítottak. Törzs 
Jenő, Forrai Rózsi Cseh-Szlovákiába 
mennek hosszabb körútra. Sokan 
máris turnéznak. Soha még olyan 
turné - forgalom nem volt, mint az 
idén. 

— Mindenki elutazik és nem jön 
haza senki? 

SZÍNHÁZI ÉLE F 

— Dehogy nem. Somogyi Nusi a 
legelső hazajövő, ő már kinyaralta 
magát Rügen szigetén és most kap-
tam lapot tőle, hogy jön haza. 
Ugyancsak Rügen szigetéről jön 
Vészi Margit, aki, miután elhelyezett 
több német darabot Olaszországban, 
több olasz darabot Németországban 
és még több magyar darabot Német-
és Olaszországban, kipihente a fára-
dalmait és jön haza látogatóba. 
Végül magukat, mint szenvedélyes 
táncolókat, nagyon fogja érdekelni 
az a lap, amit a kis Saphirtól, a 
nagy tánctanártól kaptam: most jön 
haza külföldi tanulmányútjáról és 
két táncszenzációt hoz haza. Az 
egyik a „pávián-valcer", amely Jáva 
szigetéről indult útnak a világ meg-
hódítására, a másik a „capriccio" 
nevü uj olasz szalontánc. 

— Erre már kíváncsiak vagyunk. 
Mit csinálnak az itthoniak? 

— Pezsegnek. A színházt élet 
elevensége dacol a hőmérővel. Pél-
dául olyan szenzációk nőnek ki a 
földből, hogy Bajor Gizi jövőre a 
Vígszínházban fog vendégszerepelni, 
de azért természetesen megmarad a 
Nemzetiben is. Általában a színházak-
nál seholsem lagymatag az élet. Még 
külföldi vendég is bőven akad. El-
mondom például, hogy mulatott egy 
magyar származású pittsburgi ur a 
Belvárosi Színházban. A z amerikai 
ur vacsorát adott pesti barátai tisz-
teletére, meghívta őket kilenc órára 
egy ligeti vendéglőbe. Félnyolckor a 
Koronaherceg-utcán sétált és gon-
dolta m.agában : még ráér megnézni 
egy felvonást a Belvárosi Színház-
ban, amelynek kapuja előtt elhaladt. 
Bement tehát a színházba, ahol 
éppen a Gazdag leányi adták. Az 
eis 5 felvonás ugy felcsigázta az 
érdeklődését, hogy hamar egy leve-
let küldött ki a meghívott társaság-
nak: bocsánatot kér, csak féltiz után 
érkezhetik. De a második felvonás-
tól még nagyobb gusztusa támadt a 
harmadikra. És féltízkor megint le-
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velet küldőtl ki vendégeinek : csak 
vacsorázzanak meg, ő majd később 
jön. És Szenes Béla miatt valóban 
féltizenegy óra után érkezett ki azok-
hoz a vendégekhez, akiket kilenc 
órára hivott meg. Szenes nagyon 
büszke a dologra, alig várja a leg-
közelebbi szerző-vacsorát, hogy el-
mondhassa a barátainak. 

— Mi az a szerző-vacsora 7 
— A Magyar Színpadi Szerzők 

Egyesülete telajitotta azt a régi szo 
kást, hogy tagjai bizonyos napokon 
együtt vacsoráznak. Régen hiresek 
voltakezek a szer-
zővacsorák.Beöthy 
László meg a Falu-
diak el nem mu-
lasztottak egyet 
sem. Most az uj, 
friss életre kapott 
egyesület tagjai 
megint együtt va-
csoráznak minden 
hónap első péntek-
jén. Az asztalfőn 
Heltai Jenő ül, de 
csak elnöki állása 
miatt, mert a fia-
talságát legfeljebb 
a korjegyzői hely 
illetné meg. 

— Hát most egy 
kis pletykát. Az 
isten áldja meg, 
árulja el, hogy . . . 

— Tudom, kikről 
akarnak kérdezni. 
Válaszom ennyi : 
még nem találkoz-
tak és nem békül-
tek ki. 

— Ha ilyen rö-
viden beszél, még 
egy pletykát kell 
mondania. 

— Az is rövid : 
uj partner-szere-
lem van alakuló 
ban. A partnerek 

hogy egymásba szeressenek. Kezü-
ket csókolom. 

— Hova ? 
— Gratulálni Halmay Tibornak. 

Tudják milyen szerencse éite ? 
— Nem tudjuk, de nagyon kíván-

csiak vagyunk rá. 
— Egy Pesten járt török impresz-

szárió leszerződtette nyárra a leg-
előkelőbb konstantinápolyi varieté-
hez. A boldog Halmay kedden irta 
alá a szerződést. Háromszáz angol 
fontot kap egy hónapra. Ez a leg-
érdekesebb nyári szerződés ma Pes-
ten. A viszontlátásra. 

„Megyünk" cimmel a napokban hagyta el a sajtót egy csinos 
kiállítású könyv, mely a legfiatalabb költőgárda legjelesebbjeinek 

örök végzete az nek verseit tartalmazza. A könyv ára 100 korona, de többet ér. 
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Vizsgáznak a szinésznövendékek 
A szinésziskolák növendékei most áll-

tak ki a közönség elé, hogy megmutassák, 
mit tudnak. Itt adjuk a részletes beszámolói' 
a vizsgákról : 

Rákosi Szidi iilmszinésziskolájának nö-
vendékei több kisebb filmjelenetben, egy-
ielvonásosban és táncszámban vizsgáztak. 
A legnagyobb sikere a »Pierette« cimü 
iilmjelenetnek volt, amelyben Peéry Piri, 
WillimsZky Jenő és Martinék István arat-
tak megérdemelt nagy sikert. Kitejező arc-
játékuk, linóm mozdulataik bizonyítják, 
hogy j ó filmszínészek lesznek. Rendező 
tanáruk Mqrgitay Gyula, akinek nagyon 
sokat köszönhetnek. Ugyancsak Margitay 
rendezte »tgy asszony, aki ölt« cimü je-
lenetet is, amelyebn Dombrády Piroska volt 
jó. h »Lihom«, »A csábító«, »A mocsár-
virág« és a » H i m f y dalai« cimü jelenetek-
ben Martinék István, mint Liliom, Peéry 
Piri, mint Muskátlié, Szebehlepszky Margit, 
Inint Julika és 6 veíitska Anna kaptak sok 
tapsot, igazán jó szinésznő lesz Heg\edüs 
Mária és kedvesek Juhász Daisy, Wörnle 
Gitta, Földes Rózsi. A »Himfy dalaiban« 
Willimszky Jenő, Martinék István, Szende 
Gyuláné, Szepesi István, Juhász Daisy, Gá-
dor Marcel, Viercbes Ernő és Káldor Jenő, 
arattak sikert. Az egyes táncszámok közfii 
Wornie Gitta szólója, Szili Ul i es Wii-
iemszky Jenő duója, Binet Sári, Norma 
'Agiy és Larsay János tűntek ki. 

A Színművészeti Akadémia növendékei 
Cyrano egyik jelenetében és több tánc-
fts vivógyakorlatDan álltak a közönség elé. 
<jonda József jó Cyrano volt, Somló István 

FEHÉR LILI 
a Rózsahegyi-iskola végzett növendéke szep-
temberben fellép az Andrássy-uti Színházban 

szépen szavalta Goethe »isten és a baja-
dér«-ját, mig a táncok közül különösen 
Knébl Irén szép spanyol tánca tűnt fel. 
Ugyanekkor színre került Kolozsváry Andor 
nanguiatos, linotn táncos mesejátéka. 

Molière háromszázéves jubileuma alkal-
mavai az Országos Szinészegyesiilet Szí-
nésziskolája ,is az ünneplők közé sora^-
kozott. Legutóbbi vizsgálati előadásukon 
szép sikerrel eljátszották a »Kényeske-
tíök«-et és, a »Kénytelen házasság«-ot. Hogy 
teljes legyen az ünnepi vizsga, színre Ke-
rült még Pékár Gyulának, a Nemzett Szín-
náZDan előadott és a Moliére-jubileumra 
irt »Molière a királynál« cimü egyfelvoná-
sosa is. A »Kényeskedők«-ben Nagy Olga, 
Kovács 11a, Molnár Tibor és 1 asnády Ár-
pád, a »Kénytelen házasságiban Sárossy 
herenc, trdöay Lili, Benkó Miklós es Zó-
lyomi, a »Molière a királynál«-ban Stie-
1pessy Kálmán, Márkus Lajos, Tasnády Ár-
pád, Zólyomi, Molnár Tibor, Sárossy f-e-
renc és Neszt Vince jeleskedtek. 

Egy nét leforgása alatt három darabjan 
vizsgáztak Rákosi Szidl magánszinészlskolá-
jának növendékei. Az első vizsgán a »Ci-
gánybáró« két felvonása és több kabaré-
szám került szinre. A »Cigánybáró« sze-
replői köziül Sági Irén, Laurisin Lajos, 
Szabó Józsa, Káldor Jenő, Nazimelzky 
Marian, Kaiser Kálmán, Kemenes ^ajos 
iés Tornya Jenő voltak jók. A kabarérészi 
ben Pilisi Piroska, Szalay, Egressy Rózsi, 
Körössy Böske, Hermann Böske, végül a 
Kárpáthy—Micsó—Káldor tánctrió kaptak 
sok tapsot. A második vizsgán Sarrtou 
»boszorkány «-a került szinre. A címszerep-
ben Ciibrái Gabriella, a kapitány szerepé-
t e n Kovács Károly, a fejedelem alakjáDan 
Bihari Imre, a lánya szerepében Szokolay 
Julia arattak megérdemelt nagy sikert. Kí-

vülük még Kmcses László, Szabó Józsa, 
Kodai Regina, Sáry Gyula, Rat fay Mar-
git, Gertler Viktor, Radány Dezső és 
Buttula Elek voltak nagyon ügyesek. A 
Rákosi-iskola harmadik vizsgáján szinre ke-
rült a »Taifun«, Lengyel Menyhért drá-
májának első két felvonása és Edmond Ros-
tand »Sastiók«-jának harmadik felvonása. 
A »Taifun«-ban Tokeramot Gádor Marcel 
alakította, Kerner Ilonát pedig Farkas Mar-
git. Őszinte sikerük volt. A többi szerepek-
ben főleg Vándor flndor, Buttula Ede, Ra-
dány Dezső, Sáry Gyula és Káldor Jenő 
tűntek fel. Nagy sikere volt a »Sasiiók«-
nak, amiben a reichstadti herceg szerepé-
ben Radány Dezső volt igazán jó. Ferenc 
császárt Vándor Andor alakította, Metter-
n i c h s Sáry Gyula, Flambeau-t Zombory 
Zoltán. Mind sok tapsot kaptak. Külön 
kell megemlékezni a tanárokról, Rákosi . 
Szidiről, Dittnchné Papp Juliskáról, dr. 
Farkas Ferencről, akik mind fáradságos, 
nehéz, de eredményes munkát végeztek. 

Amit produkáltak nagyon szép volt, kí-
vánunk jó szerződéseket mindegyiküknek. 
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,Hót kérem, ilyen a közönség... 
Nyilatkoznak a pénztárosnők. 

Opera, Nemzeti, Városi, Király, Belvárosi 
Andrássy-uti, Magyar, Blaha Lujza, Vig 
Renaissance, Apolló Szinpad, Intim Kabaré 
Uránia, Royal Orfeum, Fővárosi Orfeum, 
Helikon, Omniá, Mozgókép Otthon, Royal 
Apolló. Színházi Élet . . . Tizenkilenc szin 
ház s ugyanennyi pénztáros. Megintervjuvol 
tuk őket : mi a véleményük a közönségről? 
Ez a véleményük : 

Békássy Melánia, az Opera pénztárosnője 
mosolyogva ráz-
ta a fejét: 

— Nem lehet 
róluk nyilatkoz-
ni. Nézze végig 
ezt a hatalmas 
tömeget : éke-
sebben szól ez 
minden nyilatko-
zatnál. Hiába 
tesszük ki a 
„táblát", azért 
csak felsorakoz-
nak. Ezt irja meg 
kérem, ilyen a 
publikum. 

A Nemzeti 
Színház pénztá-
ránál csak a leg-
nagyobb áldoza-

tok érén sikerült magamat a tömegen keresz-
tülverekedni, de mikor Mrecsányi Pálné meg-

hallotta, 
hogy mit 

akarok, in-
kább lett 

volna haj-
landókiesz-

közölni, 
hogy az esti 
előadást az 
udvari pá-
holybólnéz-
hessük vé-
gig, mint két 
másodper-

cig nyugod-
tan állni a 

gép előtt. 
Rövid fél-

órai sikerte-
len könyörgés után végre égy nagyszerű ötle-
tem támadt. 

— Hát ha nem, akkor nem, — mondtam 
olyan arccal, mint aki megnyugszik, — de 
legalább adjon ma estére egy jó zsöllyét. 

— Ma estére ? — çs őnagysága csaknem 
kővémeredt a csodálkozástól. Erre számítottam. 
Egy pillanat, a masina kattog és a kép készen 
van. Az intervjiíval már nem voltam ilyen 
szerencsés, ott minden kísérlet hiábavalónak 
bizonyult. Eredménytelenül kellett távoznom. 

„Ilyen a publikum" 
Az Operaház jegypénztára 

mm«' 

„Inkább az udvari páholyt...' 
A Nemzeti Szinház jegypénztára 

„Csak azt ne..." 
A Király Szinház jegypénztára 

A Városi Színháznál a várakozók csaknem 
megvertek bennünket. Azt mondták, hogy : 
igy meg ugy, meg amúgy, jöjjünk később ; 
ne tartsuk föl a kisasszonyt, a publikum nincs 
vasból, nem állhat itt egész nap. 

— De könyörgöm — könyörögtem — csak 
egy perc az egész. Rögtön kész vagyok. 

— Semmi perc. Ismerjük már az ilyen 
perceket. 

Egy pöttömnyi emberke valósággal meg-
fenyegetett. » 

— Elmenjen innen, mert kaphat olyan 
intervjut, hogy csak na .. . 

—Az Isten 
szerelmé-
ért csak 
azt ne — 
rémüldö-

zött Teréz 
kisasz-

szony, a 
Király 

Szinház 
pénztáros-
nője, ami-
kor Mé-
szöly fel-
állította a 
masináját 
—mit szól-

nának 
hozzá a rokonaim ? 

Dr. Madarász Felixné, a Belvárosi Szinház 
pénztárosnője ntncs megelégedve a publi-
kummal, 

— Hogy én mennyit szenvedek, — mondja 
olyan hangon, hogy igazán megesik rajta a 
szivünk — azt nem is lehet elmondani. Kép-
zeljék csak el, hogy mi van itt egy-egy 
premier előtt. Hiába van kinn a tábla, hiába 
mutatom az üres polcokat nem hiszik el, 
hogy nincs jegy. Az Árnyhalász bemutatója 

előtt idejött 
hozzám egy 
fiatalember s 

kijelentette 
hogy ha a 
föld alól is, 
de neki jegy 
kell. Mond-
tam, hogy ha 
csak a sugó-
lukban nem, 
de másutt iga-

zán nincs. 
Erre ugy két-

ségbeesett, 
hogy a leg-
rosszabbtól 

féltem .. . Hát 
kérem ilyen a „Hát kérem, ilyen a közönség,..' 
közönség . . . A Belvárosi Szinház jegypénztára 



30 s z í n h á z i é l e f 

— A „Szín-
házi Élet"-től 
jöttünk. — 

mondom az 
Andrássy-uii 

Színház 
pénztára előtt 

— Örven-
dek ! — felel 
őnagysága — 

Grossmann 
Irma vagyok ! 
—és átnyújtja 
a névjegyét. 
Finom papir, 
szép dombor 
n y o m á s . . . 

— Szabad-
„Grossmann Irma vagyok..." n a talán ér-

Az Andrássy-uti Színház pénztára d e k l ő d n ö m 
kérdem — 

hogy mi nagybecsű véleménye a publikumról ? 
— Imádom a publikumot — suttogja. — 

Nem is tudok a publikum nélkül élni. 
Somló Berta, a Magyar Színház érdemes 

pénztárosnője a következőket mondta : 
— Nem hin-

ném, hogy 
volna valaki, 
aki jobban 

szeretné a 
publikumot, 

mint én. Egy-
szer hallot-
tam egy kar-
mesterről, aki 
megsüketült 

és most a kéz 
mozgásáról is 
megismeri a 
dalt, amit ját-
szanak. Én 18 
igy vagyok a 

p u b l i k u m -
m a l . T i zen - „Tizennyolc éve ülök Üt..." 
n y o l c é v e ü lök A Magyar Színház jegypénztára 
itt a pénz t á r -
b a n é s mos t m á r h a b e h u n y n á m a s z e m e m , 
a h a n g j u k r ó l m e g t u d n á m m o n d a n i , hogy mi-
lyen jegyet a k a r n a k . 

A Blaha Lujza Színházban találkoztam 
az első férfi pénztárossal Virágh Árminnak 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hívják és 

tulajdonság 
„Erről... nem nyilatkozom" van meg 

A Blaha Lujza Színház pénztára b e n n ü k n a -

„A föld minden részén feltalálható" 
A Vígszínház jegypénztára 

gyobb mértékben, erről . . . erről nem nyilat-
kozom I 

Varga László, a Vígszínház kiváló pénz-
tárosa a legnagyszerűbb ember az egész 
Pannónia-utcában. Telefonál, kér, ad, számol, 
veszekszik, udvarol, igér . . . sőt, intervjut is 
ad közben. 

— A publikum a föld minden részén nagy-
mértékben 
feltalálható, 
de legna-

gyobb mér-
tékben az 

ötödik kerü-
letben fordul 
elő. Fő jel-

lemvonása, 
hogy a Lipót-
körut és Pan-

nonia-utca 
sarkán gya-
korta összetö-
mörül és ha 

kívánalmai 
nem nyernek 

kielégülést, 
fenyegető 

magatartást tanusit. Ez a publikum pontos 
földrajzi meghatározása. 

Róják Nándorné, a Renaissance Szinház 
pénztárosnője egy klasszikussá vált mondás 
merész profanizálásával adta meg a választ : 

— A publikum olyan, mint a monokli ; 
elegáns viselet, de nélküle . . . üresek lenné-
nek az összes színházak, — Aztán még 
hozzátette : — A publikum az én életem, a 
publikum az én álmom ; én csak a publiku-
mot imádom I . . . 

— Magamat ajánlom ! — köszöntöttem ily-
képen a rím kedvéért és öt perc múlva már 
Andrejkka Mihályné, az Apolló Színpad 
pénztárosnője előtt állok. 

— Bocsánatot kérek asszonyom . . . 
—• Minden jegy elkelt ! 
— De kérem . . . 
— Mondtam mér, hogy nincs jegy . . . 
— De én . . . 
— Nohát, rémes ez a publikum — pattogott 
mérgesen 

őnagysága.— 
Nem elég, ha 
egyszer azt 

mondom, 
hogynincsen. 
Mind idejön-
nek és ide-

geskednek. 
Olyan idege-
sek, hogy az 

már direkt 
borzasztó !... 

— De én 
nem jegyet 
akarokI — 

sikerült végre 
nagynehezen 

„Minden jegy elkelt P 
Az Apolló Színpad jegypénztára 
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kimondanom. — Én intervjut szeretnék a Szín-
h á z i Életnek a publikumról. 

— Intervjut ? — rebegi őnagysága rémülten 
— de hova gondol uraságod ? A világért se. 
Még csak a z kellene, hogy a publikumról 
nyilatkozzam. Ki van zárva ! 

Az Intim Kabaré' penztárosnője : Ibolya 
Bryson eleintén semmi pénzért sem akart a 
gép elé állni, mert, hogy ő végzett szininö-
v e n d é k és nemsokára Amer ikába megy, meg. 
hogy ez csak kényszer. 

Kénytelen voltam emlékébe idézni a 
k i sasszonynak a m a nagy művésznőket akik 
eleinte szintén nagyon lenn kezdték. — Pél-
dáu l — mond tam neki — Sarah Bemard. 
mielőtt világhírű sz ínésznő lett, szerpentint 

árult a vurst-
liban(!)— Ez 
hatott. De a 
publ ikumra 

haragszik, 
mert nem 
aka r j ák elis-
merni, hogy 
ő milyen te-
hetséges. De 
rögtön azt is 

hozzátette, 
hogy mint 
pénz tá rosnő 
nem harag-

,Nem akarják elismerni..." szik rájuk. 
Az Intim Kabaré jegypénztára Sőt . . . — 

és e b b e n a 
sőf-ben annyit mondott, hogy m é g ' a k k o r is 
hal lani véltem, amikor a Royal Orfeum jegy-
pénztáráná l Fodor Irénkét intervjuvoltam. 

— T u d j a mikor szeretném én a publiku-
m o t ? — mondta - ha a z orfeum kétszer-
ekkora lenne, mert akkor sohasem zaklatná-
nak : akkor mindenkinek ju tna jegy . . . Vagy 
ta lán akkor 
sem ? . , . 

Milch bácsi , 
a Fővárosi 
Orfeum pénz-
tárosa igy nyi-
latkozott : 

— Van jó 
és van rossz 

publ ikum I 
Szeretem a 

jót, d e s z e r e -
tem a rosz-
sza t is. A jót 
azér t , me r t 
s o h a s e m z a k -
lat, a ro s sza t - V a n í ó és "an rossz" 
azé r t . mer t A Fővárosi Orfeum jtgypénztára 
folyton zaklat 
é s ebből látom, hogy jó megy a sz ínház . 

Az Uránia Szinház jegypénztára Kalte-
nekker Lászlóné már j obban meg v a n elé-
gedve a publ ikummal . 

— Milyen a publ ikum ? Cuki I Nincs ennél 
szórakozta tóbb va lami világon, mint egy ilyen 

„Cuki" 
Az Uránia Szinház jegypénztára 

pénztá rban ülni. 
„Drága aranyos 
kisasszony kap-
hatnék a ma esti 
előadásra ? . . 
— evvel kezdik. 
Az egyik rimán-
kodik, a másik 
könyörög, a har-
madik kér, a ne-
gyedik kérdezi, 
a z ötödik akar , 
a hatodik köve, 
tel, de h a n incs 
az, amit kérnek, 
akkor mind mér-~ 
ges. Melegen 
a j á n l o m ezt az 
állást a psyholo-
gusok figyelmé-
be... Jesszusom ! 

Ez a rémült felkiáltás a fotografáló masi-
n á n a k szólt, — egy kicsit elkésve, mert Mészöly 
kérlelhetetlen pontossággal teljesítette köte-
lességét. 

Az Omniában ketten is vannak . Kriszán 
Erzsi és Ka-
tona Erzsi. & JSBL • • S ü l 
Sorsot húz-
tak, hogy me-
lyik nyilat-
kozzon, Ne-
kem kellett 
húznom. Kri-
szán Erzsit 
húz tam ki. 

— Nyilatko-
zatom a kö-
vetkező : — 
mond ta — É n 
imádom a 
publ ikumot 

és ha újra 
születhetnék 
és pályát kel lene vá lasz tanom, csak publ ikum 
szeretnék lenni ! . . . 

A Mozgókép-Otthon-ban Vámos Ilonka a 
következőket 
mondta : 

— Ne azt 
kérdezze, 

hogy én sze-
retem-e a 
publ ikumot , 

hanem, a 
publ ikum 

szeret-e en-
g e m ? 

Prizsnitz 
Paula , a Ro-
yal Apolló 

j e g y p é n z t á -
r o s n ő j e az t 
m o n d t a , ta-

„A publikum szeret-e engem?" lá l jam ki. 
A Mozgókép-Otthon jegypénztára h o g y mi a 

„Imádom a publikumot" 
Az Omnia jegypénztára 



32 SZÍNHÁZI ÉLE F 

véleménye. Ha kitalálom, akkor örüljek, 
mert az ő gondolatát még senki sem ta-
lálta ki. 

Mondtam, hogy ha majd kitalálom, akkor 
jelentkezem. 

Az Eskü-téri Helikon pénztárosnőjét, Csep-
reghy Irmát parázs veszekedés közben értük, 

Olyan helyre 
módon patto-
gott bele a 

telefonba, 
hogy igazán 

öröm volt 
nézni : 

— Nincs I 
Nincs! Nincs! 

Nincs ! — 
annyiszor 

mondta ezt, 
hogy egészen 
belepirult. — 
Ha egymilliót 

ad, akkor 
sincs ! — erre 
aztán le is 
tette a kagy-

lót. Fá jda lmasan sóhajtott fel : 
— Édes Istenkém, csak ilyen publikum ne 

lenne a világon. 
Innen a Színházi Élet boltjába hajtottunk. 

Gyarmati Juci, a közönség közkedvelt Jucija 
Edisont megszégyenítő gyorsasággal találja 
fel magát, a legfurább kérésekkel szemben. 
A jegypénztár előtt legalább ötvenen tolong-
tak. Mind jegyet akart, mind kért, mind kö-
nyörgött. 

— Drága Jucikám, — süvítettem, a töme-
gen keresztül — milyen a publikum ? 

— Ilyen ! — felelte röviden , é s az előtte 
szorongókra mutatott. 

Mér azt hittem, hogy vége a riportnak 
amikor egy titokzatos alak bukkant föl «mel-
lettem. 

— Akar jegyet ma estére ? — súgta a 
fülembe. 

Egy úgyneve-
zett „jegyhiéna" 
volt, aki megve-
szi hajnalban a 
jegyet a pénztár-
nál, aztán a ren-
desnél maga-
sabb áron ad ja 
tovább. Mondom 
neki, nem kell 
jegy, de nyilat-
kozzon arról: 
milyen a közön-
ség? 

- Pali . . . 
Ez volt a nyi-

latkozata. 

„Nincs 1 Nincs I Nincs I" 
Az Eskütéri Helikon Szinház 

jegypénztára 

R ó z s a b á c s i J u b i l e u m a 
Az Operaház tagjai a mult héten nem 

mindennapi jubileumot ünnepeltek : negyve-
nedik évfordulóját annak a napnak, amikor 
Rózsa bácsi, az Opera ősz főpénztárosa 
állami szolgálatba lépett, mint az akkori 
Nemzeti Szinház pénztárosa. 

Rózsa bácsin, aki megnyitása óta tagja az 
Operának, némi meghatódottság vesz erőt, 
amikor — pénztárzárás után — kivezetem a 
komor szfinksz elé, hogy lefotografáljam a 
„Színházi Élet" számára . A régi jó időkről 
mesél, amikor még 11 forint volt egy páholy, 
1 forint 50 a legdrágább földszinti hely, a 
karzatra pedig már 30 krajcárért is fel lehe-
tett menni. 

— És most mennyibe kerülnek ugyanazok 
a helyek ? — kíváncsiskodom. 

— Páholy 1236 korona, zsöllye 309 korona, 
a legolcsóbb karzati jegy pedig 31 korona — 
mondja szomorúan Rózsa bácsi, aki a rendes 
táblás ház bevételét 175.000 koronában álla-
pítja meg. 

— Mikor került a legtöbb pénz a kasszába 
— kérdem tovább. 

— Két hét előtt, a bécsiek vendégszerep-
lésekor, amikor a Jeritza—Piccaver—Duhan-
féle szereposztásban ment a Tosca. Ekkor 
Egymilliónál jóval többet tett ki a táblás ház 
bevétele. 

Bucsuzásul még elmeséli Rózsa bácsi — 
aki ma hetvenötéves — hogy tulajdonképeri 
már negyvenhét éve van a „szakmában" , 
amennyiben hét esztendeig a gyapju-utcai 
német szinház pénztárosa vólt. 

(-di -ó.) 

„Pali!. .." Janór László 
A jubi láns Rózsa bécsi 

Otofoto 
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lát és belefújt. Gyönyörű hangja volt a fuvo-
lának, kár, hogy Boross csak egy hangot 
tudott kiadni rajta. De azt addig fújta, amig 
el nem akadt a lélegzete. 

— Legszebb hangszer a fuvola — ára-
dozott Boross, mialatt Kökény a kiállítás 
többi cikkeit nézegette. 

— Nini, hát ez meg micsoda csoda — kiál-
tott fel egyszerre. 

Valóban csoda volt. Egy zongora szólalt 
meg, de hegedűszó is hallatszott belőle. Stern-
berg legújabb zseniális találmánya a hege-
dülő zongora. 

— Nahát, ez érdekes — bámult Boross. 
Zongora, amely hegedül. Hogy halad a 
tudomány. Legközelebb kitalálják a hegedűt, 
amelyik zongorázni tud. 

— No, abból veszek — mondta Kökény. 
De előbb nézzünk egy kis női toilettet. 

Hol lehet szép női toilettet látni másutt, 
mint Holzer nél ? A Holzer-divatház (Kossuth 
Lajos-u. 9.) az Árumintavásáron is nevéhez 
méltóan szerepel. Kökény magánkívül volt 
örömében, mikor itt a legújabb párisi kosz-
tümmodelleket és a csodálatosan szép szőr-
mekreációkat meglátta. Valódi vakond-, nutria , 
biber- és szilszőrmék tündököltek a Hölzer 

A mult héten történt, hogy egy este azt 
mondja Boross Géza a kitűnő komikus 
Kökény Ilonának, az Andrássy-uti Szinház 
nemkevésbé kitűnő pr imadonnájának : 

— Te, Kökény, nem akarsz kijönni az Áru-
minta-vásárra ? 

— Dehogynem I Mikor találkozunk ? 
— Vasárnap délelőtt tizenegykor az Ipar-

csarnok előtt. 
* 

— Nagyszerű hely, — mondotta Boross 
másnap délelőtt tizenegykor és szemét egy 
óriási szalámi-paviHon kötötte le rögtön. 

Macsi 
felv. 

kiállítási területén, amelyhez alig lehetett 
hozzáférni a rengeteg bámuló hölgytől. De 
Kökény áttörte a kordont és betörletett 
egyenesen a bundák közé. 

— A kiállított tárgyakhoz nyúlni szigorúan 
tilos — dörögte komoran Boross. 

Kökény mentegetőzve felelt. 
— Ne haragudj Borcsa, de olyan szép, 

hogy nem tudok ellentállni neki I — És már 
fel is vett magára egy pompás vakond-
kabátot . 

Ugy kellett karhatalommal eltávolítani 

Kökény Ilona és Boross Géza 
Hölzer és Sternberg pavillonja 
előtt az Árumintavásáron 

— Menjünk a szalámisokhoz ! 
De Kökény nem azért pr imadonna, hogy 

ne lássa meg mindjárt az őt érdeklő kiállí-
tást. Ez Sternberg udvari hangszergyáros 
(Rákóczi-ut 60.) kollekciója volt. Remekbe ké-
szült zongorák, grammofonok, hegedűk, fuvo-
lák, trombiták, harmonikák szerepeltek itt 
gazdag összeállításban. 

— Ki akarom vágni a magas cét — kiál-
totta Kökény és máris leült a zongorához. 

— Várjál kicsit — mondta Boross — majd 
kisérlek. Evvel megragadott egy díszes fuvo-
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Kökényt az emelvényről, különben végig-
próbálta volna a kiállításon szereplő vala-
mennyi mintadarabot. 

Alig hagyták el Holzer toilettjeit. Kökényt 
u jabb örömmámor fogta el. 

— Jaj, de gyönyörű cipő, Istenem, de 
remekszép cipő I 

A Kálmán Testvérek (Fővám-tér 5.) hires 
cipőszalonjának pavillonja előtt állottak. Pom-
pás férfi és női bőr- és antilopcipők sora-
koztak itt egymás mellé, mind csupa mester-
müvü modelldarab. És mint egy királynő 
közöttük, egy hosszúszárú krokodilbőr női 
cipő. 

— Ilyenre spóroltam — szorította keblére 
a krokodilcipőt Kökény és nem telt bele egy 
pillanat, mér fel is próbálta. Mintha csak 
rászabták volna, ugy állt a lábán a cipő. 

— Amint vége lesz a kiállításnak — elkül-
döm a művésznőnek — nyilatkozott Kálmán 
Andor, az elegáns cégfőnök. 

Kökény boldogsága 
nem ismert határt, 
Engedékenyen mondta 
Borossnak. 

— Vezess uj útra 
Lucifer, illetve Borcsa 1 

— Vezetlek is — 
felelt Boross. Éppen 
ideje már, hogy vala-
mi férfidolgot lássak. 

— Nem csodálom, hogy minden elegáns 
pesti szinész itt dolgoztat — szólalt meg 
végre Kökény. Az már igaz, hogy ilyen 
tökéletesen szép szabást ritkán látni. 

Iparmüvészetileg is csodálatosan szép pa-
villonba léptek ezután. A pavillon egyik 
felét a hires Diana-készitmények foglalták 
el, másik oldalán egy uj márka illatszerei és 
piperecikkei hirdették a magyar kozmetikai 
ipar diadalét. 

PERFUMERY MARVEL 
Co. LTD. 

Legjobb a Vértesi 
levélpapír 

Breitfeld kiállítása az Árumintavéséron 

Gyere, megmutatom neked a hires pesti szí-
nészek szabóját. 

— Ki az ? — kérdezte Kökény, 
— Aki a Csortos pyamáit csinálta a „Mor-

fium"-ban. 
Ott állottak a Schwarz Jakab és Fiai 

(Nagymező-utca 6.) férfiszabók pavillonja 
előtt. Feltűnést keltő frakkok, nyári, őszi és 
téli öltönyök, nagyszerű estélyi férfiruha 
kreációk tárultak itt a néző szemébe mű-
vészi elrendezésben. Boross és Kökény né-
mán bámulták a megragadó képet, amely 
a megnyitáson Horthy kormányzó őfőmél-
tósága tetszését annyira megnyerte, hogy 
hosszan érdeklődött a kreációk iránt. 

„Csak Gschwindt likőrt iszunk" 
Boross és Kökény az Áruminta-

vásáron 

ez az uj márka neve, 
mely parfümben, pou-
derban, szappanban és 
krémben az u j sze-
zon kozmetikai megle-
petéseit hozza. 

Kökény kábultan ült 
le az édes , és nehéz 
illatoktól. És míg a 
figyelmes direktorok 

pompás Marvel-kollekciót állítottak össze 
neki, meggyőződéssel suttogta : 

— Jövő szezontól kezdve csak Marveit 
használok . . . Alig hagyták el a Diana-Mar-
vel-pavillont, nagy csoportosulás állta el utju-
kat. Breitfeld szűcsmester (Váci-utca 10.) 
hermelinnel díszített grandiózus sátra előtt 
volt a csoportosulás, ahol a hölgyek az élő 
modelleken felvonu't«tott kreációkat cso-
dálták. 

— Nini, megmozdult a p róbababa ! — cso-
dálkozott Boross. 

Kökény nem azon csodálkozott, hanem a 
mesébe illő prémeken és a pompás szőrme-
bundákon, amelyek a kiállításon szerepel-
nek. Egynek meg is kérdezte az árát . Fel-
tűnő olcsó volt, Boross mindjárt meg akarta 
venni a feleségének. De Kökény gyorsabb 
volt és hamarosan lestoppolta a bundát. 
Breitfeld mester a fülébe súgta : 

— A művésznő ért a vásárláshoz. Tudja , 
hogy ennek télen dupla lesz az ára ? 

— Már bundám az van, most szép aka-
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rok lenni — ad ta meg a jelszót hirtelen 
Kökény. Hova kell menni, ha szép akar 
lenni az ember ? A Müller J. L. (Korona-
herceg-u. 3.) pavillonba. Csodás parfümök 
illata terjeng itt és a szépitő szerek tömke-
lége fájdítja a női sziveket. 

— Milyen szép leszek itt — örvendezett 
Kökény. 

— A művésznő amúgy is szép — felelte 
Kaiser igazgató ur, de ha még szebb akar 
lenni, használ ja ezt. 

És már át is nyújtott egy Blaha Lujza 
krém, szappan és pouderből álló kollekciót. 

Boross Géza Schwarz 
Jakab és F ai férfiszabók 

kiállításánál 

Amiből különben 
Boross is vitt ma-
gával a feleségének, 
mert azt ő is tudja, 
hogy a Blaha Lujza-
készitmények hatá-
s a p á r a t l a n Kökény és Boross a Marvel-

»«.." , » készitmények között 
— M ű v é s z n ő , M a c s i felvételei 

autogrammot —• 
ugrott Kökény elé ebben a pillanatban két 
kislány. 

— Adok, adok, de mi re? — aggodalmas-
kodott a népszerű Kökény, ám rögtön fel is 
derült az arca. Ott voltak éppen Vértesi 
Aladár (Fővám-tér 4J a hires levélpapir-
gyáros kiállítása előtt. Finom és művészi 
levélpapírok feküdtek itt ízléses összeállítás-
ban f rappánsan hatva a szemlélőre. Kökény 
rögtön felbontott egy pompás százdarabos 
dobozt és mér irta is az autogrammot a kö-
vetkezőképen : 

— Vértesi levélpapír a legjobb. Kökény 
Ilona. Kökény p r imadonnasága alatt egészen 
bizonyos, hogy ez volt a legőszintébb rög-
tönzése. Ebben mindenki igazat ad neki. 

Most Boross szólalt meg : 
— Te, Kökény, szeretném ezt a kirándulást 

valami nagyon jóval befejezni. 
— Valami nagyon jóval ? Parancsolj ! — 

mondta Kökény és rámutatott a Gschwindt 
likőrgyár magyaros pavillonjára. 

— Gschwindt likőr, az csakugyan a leg-
jobb — kiálltott Boross és már ott is termett 

a pirosruhás kiszolgáló kisasszony melleit. 
— Egy pohár Aqua Vitae-t I — kontrázott 

rá v idáman Kökény. 
Öt perc múlva a fáradtságtól elernyedt 

Kökény és Borcsa ruganyos léptekkel hagyták 
el pakkokkal megterhelve az Árumintavásárt . 

— Tudod mi jutott most az eszembe ? — 
szólalt meg Boross. — Sekszpir egyik darabja. 

— Melyik ? — kérdezte Kökény. 
— Minden jó, ha a vége jó — felelt Bo-

ross és elégedetten nyaldosta szájaszélén a 
Gschwindt likőr nyomait. 

* 

SCHÄFFER BÉLÁNÉ selyem lámpaernyő 
műterme (Kazinczy-u. 53, telefonhivó József 
128-35,) szenzációs kollekcióval szerepel az 
Árumintavásáron. A bútorcsoport különböző 
részein helyezte el Schöfferné finom anyag-
ból készült, művésziesen kidolgozott, minden-
képen stílusos selyemcsillárjait, valamint szi-
neslámpaernyőit, melyek Auguszta főhercegnőt 

valósággal elragadtat-
ták. Az Ízléses lámpa-
ernyőket a kiállításon 
á l landóan nagy pub-
likum csodálja, mint 
a magyar ipar kitűnően 
sikerült alkotásait. 

A kiállítás megnyi-
tása óta a műtermet 
valósággal megrohan-
ták megrendelésekkel. 

ANTAL JÁNOS mübutor-asztalos, akinek 
műhelye VII., Szövetség-utca 3. szám alatt 
van, az Árumintavásáron kiállított fehér háló-
szoba berendezésével nagy sikert eratott. A 
kormányzó őfőméltósága és József főherceg 
is megdicsérték a kiváló magyar iparost. 
Antal János Csikmegyéből menekült Buda-
pestre a romén megszállás idején. Itt rövi-
desen szorgalmával és tehetségével annyira 
vitte, hogy évente 50 szoba bútort képes 
előállítani, ami valóban nagy teljesítmény. 
Antal Jánosnak a müasztafosság terén spe-
cialitása is van : a. fehér butor, ö csinálja a 
legszebb és legjobb fehér bútorokat és ver-
senyképes az összes bútorgyárakkal. 

Kálmán-cipfik az Árumiiití. vásáron 
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A KELENFÖLDI FAIPARI ÉS ÉPÍTŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG három fülkével sze-
repel a bútorcsoportban. Minden fülke külön 
látványosság, csodálatraméltó remeke a ma-
gyar bútoriparnak, amelynek produktumai 
ezen a kiállításon ime mér a művészet ihle-
tét adják. Egy hófehér leányszobát rendeztek 
be az egyik fülkében. A modern változatú 
Biedermeyer-butorok különleges el járás sze-
rint vannak tükörsimán és mégis mattra festve 
és ebben a nemben újdonságot képviselnek. 
A szomszéd fülke egy fehér és ideális konyha, 
amely királyi palotában is méltóképen fog-
lalhatna helyet. A praktikusság, a higiénia 
és az iparművészet egyesültek, hogy ezt a 
berendezést létrehozzák. A harmadik fülke 
székely stilusu uriszoba. A vállalatot a terve-
zésnél az a cél vezette, hogy eredeti magyar 

motívumok 
felhasználá-

sával alkos-
son igazán 

finom, uri 
berendezést. 

Hogy ez 
mennyire si-
került, iga-
zolja az az 
elragadtatás, 
amelylyel a 
közönség a 

dúsan fara-
gott, sötét 

szinre pácolt, 
előkelő be-
rendezést 

szemlélte. A 
tervezést a 
vállalat Bor-
sos Béla ipar-

művésszel 
végeztette. 

Az Ár jmint. vásár egyik " látványossága 
ez a hármas kiállítás, amely -a külföldi 
vendégek soréban is nagy feltűnést keltett. 

KLEIN GYULA ÉS TÁRSA vas-, rézbator 
és sodrony ágybetét gyára gyönyörű mun-
kál ' al szerepel az Árumintavásáron. A ké-
nyelem és a pompa két nehezen össze-
egyeztethető valami és az a butor, amely ezt 
megtudja oldani, kiváló a maga nemében. 
Dicsekvés nélkül állíthatja a Klein Gyula és 
Tár. a cég, hogy ennek a feltételnek, vas- és 
rézbutorainak precíz és masszív kivitelével 
minden tekintetben megfelelt. A cég specia-
lista szálloda-, penzió- és kórházi berende-
zésekben, valamint gyermekkocsikban és 
paplanokban. 

Boross beparfümözi 
Kökényt a Müller illat-
szergyár pavil lonjában 

Macsi felv. 

Figaro a főpróbán 
A Gyurkovics-lányok rendkívüli sikerét 

illő elégtétellel élvezte egyik előadáson Beöthy 
László is, akinek régi Magyar Színházában 
a darab először került szinre. Előadás után 
együtt vacsorázott direktor és szerző és akkor 
mondta el Herczeg Ferenc ezt a kis tör-
ténetet. 

— A napokban — mesélte az illusztris iró, 
— nem jött el a rendes borbélyom s miután 
nem szeretek borotválatlanul járni, elhatá-
roztam, hogy betérek egy borbélyhoz a Lipót-
köruton. Az ilyen ügyeknek ugyan nem vagyok 
barátja, mert egy idegen borbélynak mindig 
meg kell magyaráznom, hogy vigyázzon az 
alsó a jkamnál lévő régi forradásra. Ked-
vetlenül tértem hát be egy üzletbe s éppen 

meg akarom magya-
rázni a dolgot a hoz-
zám siető segédnek, 
amikor a derék em-
ber megszólalt : 

— Kár, kérem, a 
fáradságért. Sokszor 
borotváltam én an-
nak idején a nagy-
ságos urat, még a 
régi Magyar-Szin-

házból, sőt 
van egy érde-
kes esetem is 
a Gyurkovics 
lányok ide-
jéből. 

— Az ugy 
történt — me-
sélte aztán az 
öreg segéd, 
— hogy na-
gyon szeret-

tem volna 
látni a Gyur-
kovics-lányo-
kat. Be is 
lopództam a 

a házi főpróbára, elhelyezkedtem a kulisszák 
mögött és élveztem a próbát. De annyira 
érdekelt a darab, hogy önkéntelenül mind 
előbbre és előbbre jöttem és egyszer csak 
azon vettem magamat észre, hogy Beöthy 
direktor ur páholyával állok szemben a nyilt 
színpadon. A direktor ur észrevett, integetni 
kezdett, majd dühösen kirohant a páholyból. 

— Mindjárt tudtam, hogy ba j lesz — 
fejezte be elbeszélését az öreg segéd, — 
ennélfogva hamar elbújtam a kulisszák közé. 
De hogy Beöthy direktor ur se haragudjék 
hiába, odaszóltam egy színpadi munkásnak : 

— Ha jó helyről akar ja végignézni a da-
rabot, álljon csak ide. A szegény ember 
csakugyan bedűlt és aztán kapott is Beöthy 
direktortól olyat, hogy megemlegette, amig élt ! 

így mesélte el Herczeg Ferenc ezt a ked-
ves, színházi történetet Beöthynek, aki azóta 
elég főpróbáján csinált patáliát. 
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1. 

Nyolc óra negyven perc. A Délivasul pálya-
udvara csupa élénkség. Fogatok, autók ér-
keznek, hordárok kiabálnak, utasok rohan-
nak. A nagy zűrzavar oka : tiz perc múlva 
indul a balatoni gyorsvonat. Már majdnem 
mindenki megváltotta a jegyét, a pénztárnál 
alig kell sorbaállni. Nézem az ablak fülé 
akasztott díjszabást. Budapest—Siófok, gyors-
vonat első osztály : 552 korona, második 
osztály 324 korona ; személyvonat eiső osz-
tály 390 korona, második osztály 128 korona. 
Gyorsan egy elsőosztályu jegyet váltok és 
szaladok a perronra. 

A mozdony már zakatol, öt perc múlva 
indulás. Elsőosztályu fülkék békebelien ele-
gánsak és ami a fontos, az ülőhelyek szá-
mozottak. 
Mindenkij 
ül a bala-
toni gyors-
vonaton. 

Én is ülök, 
méghozzá 
különsza-
kaszban. 

A külön-
szakasz 

tulajdono-
sai régi is-

merősök 
Gálos Kál-
mán, az 
Idegen for-

galmi 
részvény-
társaság 

vezérigaz-
gatója és dr. Hutiray al-
ezredes. Balatonfüredre 
igyekeznek. Mindenki is-
meri itt őket a vonaton, 
nagyon népszerűek, a ni 
nem csoda. Gálos Kálmán 
a legkedvesebb, Hutiray 
dr. a legfessebb ember 
Pesten. Illetőleg nemcsak 
Pesten, hanem Budán is. 

Hosszú éles sipjel, a 
vonat megmozdul. Indulás. 
Gálos igazgatót, mint vi-
torlás szakembert megkér-
dezem, milyen idő lesz az 
útra. Azt feleli, erről az 
egyről ne beszéljünk. Egy-
szer Váradinak, a volt sió-
foki bérlőnek gyönyörű 
napos időt jósoltak, mire 

Képek a siófoki strandról 
Bossányl György felv. 

a ^ háromszáz libát süttetett meg. A lib ík meg 
sültek, Váradi azonban teljesen leégut, mert 
a beigért napos idő helyett v ihaios zivatar 
keletkezett, ugy, hogy a vendéglő teljesen 
üres maradt. 

— Azóta nem jósolok időt - - mondja az 
igazgató ur és egészen megb-rrzong a vissza-
emlékezés súlya alatt. 

2. 
Tizenegy óra két perc. Siófok — l iá ' t jn a 

kalauz és ma jdnem az egész von I kiszáll. 
Az állomás mind egy jazz band zent; a nfigy 
zsivajtól. 

— Hullám, Sió, K ö z p o n t i . . . ! 
Egy másik lohndiener tul akar ja harsogni 

a többieket : 
- Im-

perialpen-
zió, Szép 

Ilonka, 
Gaston-

IHk . . .! 
Elbúcsú-

zom Gálos 
igazgató 
uréktól. 

akik előre 
sieinek a 
füredi ha-

jóhoz. 
Magam 
kényel-
mesen 

ballagok a 
podgyá-
szos fiu 

után.Egy-
másután hagyjuk el a 
Fogast, a vasúti átjárót, 
Steinhardték villáját, a 
lombos Batthyány-uU'át, 
Bossányi fényképészt, az-
tán a két szállót, a Köz-
pontit és a Siót. Végre 
feltűnik a Hullám, minden 
siófoki szálló között a leg-
kellemesebb. 

Szoba a Hullámban ideá 
lis. Virágzó hársfák borul-
nak az erkélyre. És a Ba-
laton ! Mintegy csodás tü-
kör ragyog, csillog és 
csábít ja az embert. Nem, 
ennek nem lehet ellent-
állni ! 

— Gyerünk fürödni I 
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3. 
A strandon most végzik az utolsó ecset-

vonásokat. Sokkal nagyobb és színesebb, 
mint tavaly. Itt-ott uj pavillonokat és diszit-
ményeket helyeztek el. A kabénák szintén elké-
szültek már, a strandbár is nyitásra vár. Fürdő-
zők még nincsenek sokan, mondják, julius 
elsején telik meg csak egészen Siófok. A mű-
vészvilágot egyelőre egyetlenegy hölgy kép-
viseli, Hoffmann (Pálma) Mici. Sportemberek 
már többen vannak, hol egy motorcsónak-
ban, hol a viz közepén fel-felbukkan például 
Ausch Bandi, az MTK ismert tornász- és 
vivóbajnoka. Rettentő izmai láttára nem két-
séges immár, hogy ki fogja adni az első sió-
foki pofont. 

Különben a viz meglehetősen sekély. El-
kelne egy pár kövér ember, ha már Pufi 
nem jöhet, jó lenne Újhelyi Nándor is . . . 

4. 
' Ebéd a telepi nagyvendéglő-

ben. Sebesla és Som mer. ez ol-
vasható az étlap fején. Érdekes 
az étlap, kiderül, 
hogy Siófok nem is 
olyan drága, mint 
ahogy beszélik. Mel-
lettem lévő asztal-
nál ü ln tk Kolozs-
váry igazgató és 
Kerndorfer titkár. A 
leglelkesebb embe-
rek a világon, még 
evés közben 
is a fürdőte-
lep ügyeiről 

beszélnek, 
amelyet az 

Ertl-éra alatt 
ugyancsak ők 

intéznek. 
Megtudom 
tőlük az 

érkezésre bejelentett vendégek névsorát. Leg-
közelebb ezek jönnek Siófokra : Gróf Batthyány 
Elemér, Nelly Klein (London), gróf Károlyi L., 
Őrlik Sándor. Tőke István, Krausz Tivadar, 
Pápai Ernő, Góth Jenő műépítész, Reisz Re-
zsőné, Pravotinszki Lajos, dr. Szilágyi Emil 
szénkormánybiztos, Sebestyén Arnold, Lehr 
Lajos, dr. Székely Mihály, Pajor Mátyás, 
dr. Mann Mór, Kann Lajos, Langer Lajos, 
dr. Engel Bruno, Vágó Albertné, Sebestyén 
Richárd, Loránd Géza, Zoltán Béla, dr. Fuchs 
Gyula, Csepregi Jenő alezredes, Baron Bruno, 
Bárdi Henrik, Molnár Jenőné, Rie Ervin, Poór 
Géza, Váradi Géza, Guttmann Dezső, Armut 
Márk, dr. Császár Jenő, Huppert Hugó. 
Werkner Artúr, Kálmán Gyula, Rózsa 
Mihály, Püspöki Sándor, Magaziner Jenő, 
Rovó Aladár, dr. Balázs Dezső né, Fre-
und Miklósné, Gabos Oszkár, Breier Jó-

Képek 
a siófoki strandról 

Bossányi György 
felvétele 



s z í n h á z i é l e t . 39 

zsef. Elkén Pál, Katona Miksa, dr. Korn-
hauser Pál, Balog József, Huppert Izsó, 
Miklós László, Kormos Aladár, Dinner Emil, 
Beregi József, Schatz Károly, Freund István, 
Kepes Elekné, Gottlieb Gyula, Schubert Jó-
zsef, dr. Hillebrand Jenő múzeumigazgató, 
Wuest Ferenc Berlin, Horti Elemér, Neustadt 
Miklós, Csángó Dezső, Vitái Margit, Kiss 
Rezső, Kiss Géza, Soltész Oszkár, Dénes 
Jenő. dr. Zahler Emil, dr. Wohlmuth Fülöp, 
Győri Lajos, gróf Keglevich Gyula, dr. Ko-
vács Ágost, Kovács Sándor részvénytársasági 
igazgató. Jakob György Délivasut igazgató, 
König Jenőné, Kerekes József, Ehrenwald 
Lili, Miklovics Károlyné, Feld Sándor, Ma-
tocsi Attiláné, Faragó Vilmos. 

5. 
Ebéd után nagyon kedves jelenet: Rott és 

Steinhardt elsóznak a balatoni terraszon. 
Már mindenki ismeri őket, minden délután 
itt elsóznak. Steinhardt folyton vészit, vizet 
iszik mérgében. Vizről jut eszembe, újra le-
megyek fürödni. Nagyszerű a délutáni für-
dés és nagyszerű, amint a strand uj torna-
szerein hölgyek tornásznak. 

És a Balaton 1 A Balatonról külön könyvet 
lehetne irni. Amint csillámlik és tün-
döklik, gyöngyházpárában mutatva a 
füredi partot, a legszebb és legnagyobb 
élmény amit elképzelni lehet. A hul-
lámok hátán nesztelenül siklanak vé-
gig a fehér motorcsónakok és a karcsú 
vitorlások. Aki nem fürdik, az ilyenkor, 
alkonyatfelé csolnakázik és vitorlázik 
itt Siófokon — vagy a strandbarban 
ül, amelyet most nyitottak meg. A 
strandbar tavaly nyáron is a Siófokon 
nyaraló pestiek legkedve-
sebb szórakozóhelye volt. 
Idén még vidámabb és 
nagyszerűbb mint tavaly. 

Szombat este lévén, ked-
ves jelenetnek vagyok ta-
nuja. Ugy hét óra felé 
mintha az egész fürdő-
hely megbolondult volna. 

a leglázasabb izgalom árad szét Siófokon. 
A hölgyek kiugranak a vizből, fiatalasszo-
nyok gyorsan hazamennek átöltözni a ho-
telbe, gyermekek állnak a villák a j ta jában 
ideges várakozásban, aztán mintegy varázs-
ütésre óriási néptömeg verődik össze és siet 
a pályaudvar felé. Csupa nő van a menet-
ben, mennek az állomásra, ahol most érke-
zik az esti pesti vonat, a férjek vonata. 

A férjek vonata vidáman pöfög.be. Alig 
állt meg, a leszálló családapákat már is 
megrohanják a lelkes hozzátartozók. Ezer-
féle kérdés hangzik most fel szines káosz-
ban : 

— Hogy vannak otthon ? 
— Elhoztad a blúzokat? 
— Karcsi mért nem jött? 
— Már megint elfelejtetted a szalont le-

függö-
nyözni ? 

- Na, 
megállj, 
csak le-

gyünk 
oda-

haza I 

Képek a siófoki strandról 
Bossányi György felv, 

lift 

— és ehhez ha-
sonló felkiáltások 
röpködnek a leve-
gőben. A hangza-
var még akkor sem 
ül el teljesen, mi-
kor a férjek és csa-
ládtagjaik tömege 
már a sorompón is 
áthaladt és a telepi-

uton kígyózik hosszú sor-
ban. 

A villák között aztán 
itt is ott is lekapcsolódik 
egy família, mig vacsora-
időre. már ismét csend 
lesz és csak a pohár és 
villacsengés hangzik ki 
vidámabb utóhengjaiként 
„a férjek vonata" i-zimfó-
niájának. 

Ezzel aztán meg is kez-
dőd ik ' a siófoki estç, 
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7. 
Az esti Siófoknak 

is megvannak a 
maga kellemes szó-
rakozásai. Egy csó-
nakparti, vagy séta 
a parti fák alatt, 
ahoya Füred rezgő 
lámpái világítanak 
. , . néhány óra a 
villanyfényes bár-
ban. a legújabb 
Willy Engel Ber-
gereket játszik a 
zongora . . . az egy-
napos kiránduló iga-
zán nem tud vá-
lasztani közöttük. 
Mégis talán pesti 
embernek leginkább 
az Uri club való. 

Elmegyek az Uri 
clubba. ABattyányi-
utcában van, pom-
pás palota, kerti bú-
torokkal teleszórt 
park veszi körül. A 
belső berendezése 
pazar és előkelő, 
akárcsak egy monte-
kalói kaszinóé. 

Egész Siófok, job-
ban mondva egész 
Pest ott sétál ele-
gánstermeiben. Még 
Fodor bácsi is ott 
sétál, a hires vívó-
mester. Fodor bácsi nagy nevezetesség, idén 
tölti a huszonnegyedik nyarat Sióiokon. Jö-
vőre jubilál. 

Huszonnégy nyár I Valóban, a Balatont 
huszonnégy év alatt sem lehet megunni. És 
ennek a riportnak az a cime, hogy „Egy 
nap Siófokon !" Kérem, ne tessék a cimet 
figyelembe venni ! Van, aki meg tudja állni, 
hogy csak egy napot töltsön Siófokon ? 

Nincs. Én sem tudtam megállni. 

A siófoki étlap, Steinhardték alsóspartija 
és Ausch Bandi a vivóbajnok 

A siófoki uj hallban 

Márványmenyasszony 
I., Márvány-u. 6. Tel. 49-79. Az előkelő világ 
találkozóhelye. Különlegességei májusi boole, 
libapecsenyék, pörkölt csirke, elsőrangú faj-
borok. Külön terrasz. Esténként ifj. Rácz Pali 

muzsikál. Tulajdonos Boros Gyula 

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

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény I 

Férfi : Lássa, nagyságos asszonyom, most 
már el tudom képzelni, hogy egész jól 
érezhette magát Jónás a hallban. 
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Társasági élei Siófokon 

A balatoni fürdőhelyek közül Siófok talán 
azért a legkellemesebb és leglátogatottabb, 
mert itt folynak nyaranta a legvidámabb mu-
latságok. Siófokon nem lehet unatkozni — 
régi bevált igazság ez, melyet nem tudott 
megdönteni az idő. Hogy miért, annak 
könnyű a magyarázata. Csak végig kell 
menni egyszer a strandon és mér mindenki 
megérti, hogy ahol annyi pesti szinész és 
színésznő van együtt, ott unalomról szó sem 
lehet. Valóban, a nyári Siófoknak hires szí-
nészeink adják meg bizonyos mértékben a 
jókedv színezetét, híres művészeink, akik itt 
a nyári szünetet gondtalan vidámságban töl-
tik el, felvillanyozva a körülöttük élő „civi-
lek "-et is. 

Az idei sze-
zonban ritka ko-
rén kezdődött 
meg Siófokon a 
nyári szezon. A 
megnyitásnak 
pünkösdöt lehet 
venni, amikor 
egy három tag-
ból álló vidám 
szinésznőtársa-
ság rándult le 
Siófokra az Im-
perial penzió-
ba. Mészáros 
Giza, Mészáros 
Polett és Né-
meth Piri voltak 
a társaság tagjai. 

akikjókedvükkel az előszezonban igazi kániku-
lai hangulatot varázsoltak a Balaton partjára. 
Segített nekik ebben a penzió két szépasszony 
tulajdonosa és természetesen a penzióban tar-
tózkodó vendégek is. A még néptelen Siófok 
igy pünkösdkor a legvidámabb mulatságok ta-
nyája lett. Strand, motorcsónak kirándulás, uri 
kaszinó — nincs az a jó időtöltés, amelyet 
meg nem próbáltak volna Mészáros Giza, 
Polett és Németh Piri. Mig aztán nem kellett 
hazajönniök, abban a reményben, hogy nem-
sokéra újra kipótolhatják azokat a siófoki 
gyönyörűségeket, amit akkor esetleg elmu-
lasztottak. 

Azóta Siófokon igen élénk a társasági élet. 

A siófoki Imperial penzió 

melynek legnagyobb része éppen az előbb 
emiitett Imperiál penzióban bonyolódik le. 
Itt, ebben a penzióban található ugvanis Sió-
fokon a legkedvesebb internacionális társa-
ság, aminthogy itt fordul meg a legtöbb szí-
nésznő is. A boldogságnak és a vidámság-
nak egy kis szigete ez itt az árnyas Batthyány-
utcéban, a verandáján mindig kacagó tár-
saság ül, az ebédlőből mindig hangos zon-
goraszó hangzik ki. Az Imperial hali-életéről 
külön csodákat beszélnek, decens, finom és 
előkelő, amellett nagy előnye az Imperialnak. 
hogy egy ugrásnyira van a Balatontól, a ven-
dégek trikóban szaladnak ki a szobájukból 
— egyenesen a hullámokba. 

Hogy a siófoki 
társadalmi életet 
igy összpontosít-
hassa az Impe-
rial-penzió, arra 
minden eszköze 
megvan. Hűvös 
szobái pompás 
parkra nyílnak. 
Csupa lomb és 
virág ez a park, 
aki pihenni akar, 
az megtalálja 
benne a csendet, 
nyugalmat. Aki 
pedig a társaság-
nak a kedvelője, 
az a hal lban 
kap meg min-
dent, amit egy 

társaságkedvelő ember megkaphat, vagy 
akár a tenniszpályán, mert tenniszpá-
lyája is van az Imperialnak. És van 
mindenekelőtt — hogy a nagyszerű konyhá-
ról, amelynek kedvéért még a telepről is be-
járnak étkezésre fürdővendégek, ne is beszél-
jünk — két tulajdonosnője, két előkelő pesti 
úriasszony, a Belvárosi penzió volt tulajdo-
nosai, akiknél kitűnőbb és figyelmesebb két 
főnöknő messze földön nem akad. Aki nem 
hiszi, menjen el és töltsön egy nyarat az 
Imperialban. 

Szakmáry rajza 

IMPERIAL PENZIÓ SíŐfOk Batthyány utca 10. 
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Tánc a Svábhegyen 
Az már nekünk pestieknek sem újság, hogy 

a mi Budapestünk egyik legszebb városa 
Európának. Sokat utazó és szépségekben 
gyönyörködő külföldiek Velence, Salzburg és 
más hires szép városok mellé állítják. Van 
egynéhány pontja Budapestnek, ahonnan el-
ragadóan és lelkesitően szép látvány tárul a 
néző elé : a dunapar t i korzóról átnézni a 
budai panorámának az égre rajzolódó vona-
laira vagy a Halászbástyáról lenézni a Dunára 
és a távoli kékségben elvesző Pestre, felejt-
hetetlen valami. 

De van egy pontja Pestnek, amely felette 
áll szépség dolgában minden összehasonlí-
tásnál. Ez a Svábhegyi szálló város felé eső 
terra8za. Nappal csodálatos panoráma gya-
nánt terül el itt a lenéző előtt a távoli Pest, 
az ezüstösen kanyargó Duna, a csepeli szige' 
és a messzeségben halványkéken rémlő Mátra. 
Este pedig sziporkázó fénypontok leírhatatlan, 
óriási tengere terül el a mélységben, hogy 
az embernek a szava eláll a tündéri lát-
ványtól. 

Ha valakinek valaha ideális hely jutott, 
hogy a közönség számára gyönyörű szóra-
kozóhelyet csináljon belőle, akkor ez az. A 
Svábhegyi szálló ötletes és kitűnő vezérigaz-
gatójának, Jakab Lászlónak, jutott eszébe, 
hogy ezt a csodálatos és elmondhatat lanul 
szép helyet a publ ikumnak lehet adni. Az 
ötletet hamar követte a megvalósulás : a 
szálló al jának támaszkodva monumentál is 
terrasz épült, virágdiszes, lámpáktól ragyogó, 
lombos tündérkert, amelyhez pompéji stilus-

Weiner és Grünbaum legújabb nyári kreációja 

ban tartott nyitott csarnokával impozáns 
bar is tartozik. Az egésznek a neve Sváb-
hegyi Bar és e hét szombat ján már meg is 
nyilik. 

Amit eddig elmondtunk, az mér magában 
véve éppen elegendő egy uj szórakozóhely 
döntő sikeréhez. Minden vitán felül ez a 
terrasz, a legszebb helye ma Budapestnek. 
Ha ilyen helyen kitűnő hüsitő bar-italokat 
lehet kapni, ott nem marad egy szék sem 
üresen. 

De mindezekhez még valami egyéb igen 
fontos is járul. A nyári helyiségek, éppen 
ugy, mint az elmúlt szezonban a téliek, nagy 
súlyt fektettek arra, hogy aki táncolni akar, 
az megtalálja a maga mulatságát. A buda-
pesti elegáns közönség tánc-láza megköve-
telte ezt : a foxtrottól kezdve a shimmy-ig 
minden mondain-tánc szenvedélyes hiveket 
talált magának. Mégis, meg lehetett állapítani, 
hogy az ilyen helyiségekben a táncolni 
vágyó közönség mindig egy kis tartózkodást 
mutatott. 

A Svábhegyen rátapintanak most a dolog 
lényegére. Azon a kis területen, amely a 
Svábhegyi Bar gyönyörű terraszának köze-
pét foglalja el, csak a közönség fog tán-
çolni. Hogy ugy mondjuk : a közönség „entre 
nous" lesz, mert a vezetőség szigorúan őr-
ködni fog azon a határvonalon, amely pél-
dául a sportban is elválasztja a professzio-
nistákat és a passzióból sportolókat. 

A Svábhegyi Bar terraszán este tízkor fog 
kezdődni az élet. A vezetőség még külön 
attrakciókról is gondoskodik. Minden szer-
dán, szombaton és vasárnap válogatott és 
szigorúan előkelő számokból álló műsor fog 
külön gyönyörűséget adni a Svábhegyi Bar 
vendégeinek. Öt-hat válogatott művész és 
művésznő fog fellépni ezeken az estéken, 
és hogy a vezetőség milyen nivón szándé-
kozik tartani ezeknek az estéknek a művészi 
produkcióit, arról eléggé tanúskodik az, hogy 
a megnyitó estéken, szombaton és vasárnap, 
többek között Medgyaszay Vilma neve is 
szerepel. 

Ha a finnyás ízléssel megválogatott szá-
mok lezajlanak, kezdődik a Svábhegyi Bar 
táncestélye, amelynek nívójához a vezetőség 
az egész hely sikerét kötötte. 

Nyugodtan köthette, mert ez a hely mindig 
tele lesz a legjobb közönséggel. A fogaskerekű 
nyári menetrendje nagyon jó, de a vezetőség 
már megállapodást is kötött, hogy a Sváb-
hegyi Bar közönségének éjfélkor mindig lesz 
egy fogaskerekű különvonata lefelé. Még 
akkor is nyugodtan lehet tovább maradni, 
mert a Svábhegyi Bar vendégeit állandó bér-
autó-közlekedés fogja kiszolgálni éjfélen 
tul . is . 

Üdvözölhetjük tehát az első e nemű ma-
gyar intézményt : a garantáltan családi, szo-
lid és előkelő táncos bart, ahol végre fiatal 
urilányok is részesei lehetnek az európai 
előkelő tánchelyiségek életének. 
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Hová megy nyaralni ? 
Mult héten beszámoltunk a Blah i Lujza 

Színház zárásáról; megkérdeztük a összes 
szereplőket, hogy hová mennek n laralnl? 
t néten az Operaház van soron. M; r ott is 
kiakasztották a »Nyári szünet« t ibiát. 

Íme a teleletek: 

Medek Anna : 
— Alz idei nyarat Tát'nalomnicon töl-

töm. Alig várom már, hogy ott lehessek!. 
•Pesten a meleg kezd nagyon tflrhecetler 
lenni. 

Hase lbeck Olga : 
— Leányfalura megyek nyaralni. Alig 

tiiszem, hogy van az országban ennéi kel-
lemesebb nyaralóhely. Ott mindent meg-
talál az| ember, amit csak akar. Van viz, van 
erdő, van rét, van társaság és ha eset-
leg nagyon unnám magiam, hát itt van egy 
ugrásra Pest, bejövök egy-egy napra. Hát 
nem pompás ez? 

Halász Gitta : 
Ilyen pompásnak Ígérkező nyaram még 

sonasem volt, mint az idei. Az egész nyári 
szezont a lombkabaré színpadán töltöm1. 
Ha nincs próba, akkor nappal alszom és 
este játszom. Hát lehet ennél kellemeseob 
nyaralást elképzelni? 

Sz. Marschalkó Rózsi : 
— Leányfalura megyünk i Ott idén annyi 

színész lesz, hogy akár színházat is le-
lhetne csinálni. Oe nem' csinálunki Sző sincs 
.róla! Egyebet se fogunk tenni, mint pi-
nenndi pihenni! pihennii 

Székelyhidy Ferenc : 
— Csak nem tételezik tel rólam, hogy 

én talán máshol töltöm a nyarat, mint a 
teieségem? Ha ő Leányfalura megy, ak-
ikor én is odamegyek és punktum! 

Dömötör Ilona : 
— Abbázia, tengerpart, Grand-Hotel. 

Ha valami nagyon fontosat akarnak velem 
a nyáron tudatni, csak erre a cimre írja-
nak. Biztosan megkapom. Persze, a neve-
met ne felejtsék szintén ráírni a borí-
tékra. 

Palló Imre : 
— Egyelőre még halvány fogalmam 

sincs, nogy hoi töltöm a nyarat. Egy 
azonban egészen biztos: Pesten nem. 

Dr. Dalnoky Viktor : 
— Siótokra megyek nyaralni. Tavaly 

is ott voltam és én már csak szeretek 
a régi szokásaim mellett megmaradni. 

Szende Ferenc : 
— AYindem valószínűség szerint valaf-

női Budapest környékén töltöm a nyári 
szünetet. A pontos hely felől egyelőre 
még nem határoztam. 

Cigányzenekar — diákokból 

Eddig a cigányzenekarok cigányokból verődtek össze. A Hajdumegyei Egyetemi hallgatóké az 
érdem, hogy megalakulhatott a cigányzenekar — amely diákokból, még hozzá főiskolai hallgatók-
ból áll. A zenekar télen 
38 bált muzsikált vé-
gig nótás kedvvel, a nyárra 
pedig Balatonkenesére 
megy abban az össze-
állításban, ahogy itt lát-
ható. A képen szereplők 
balról jobbra eredeti — és 
mint egy valódi cigány-
bandához illik — ci-
gánynéven, Papp Géza 
(Dembó), Munkdtsy Sán-
dor (Kátsa). Beöthy László 
(Csicsa), Kaszap Béla 
(Paszuly), Horváth Pál 
(Csibe), Szabó Tibor (Tuta) 
és Koppányi József (Ko-
lompár). 
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Ny úri divai-revü 
Irta: SZÁSZ ZOLTÁN 

Ha gáncsolni és becsmérelni akarják 
az irodalom és művészet modern fejlő-
dését, azt mondják róla, hogy nem 
mélyből fakadó és magasabbrendü szük-
ségleteket kielégítő jelenségekben nyi-
latkozik meg. hanem felszínes és muló, 
a divat termékeihez hasonló tünetekben. 
S tagadhatatlan, hogy ebben: a maga-
sabb szellemi élet eldivatiasodásában 
van is valami. Hisz még a bölcsészet-
ben, az orvostudományban is vannak 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
„Jeanette" neues Kurhaus 

D M I / C l l Wien mellett 
Sanatorium „ E s p l a n a d e " 

Felvilágosítások: Budapest Egész évben 
Andrássy-ut 5. Telefon 130-o5 nyitva 1 

Jávor-kert megnyílt 
gyönyörű árnyas kerthelyiség 
izlete§ konyha — kitűnő italok 
elsőrendű szalon zenekar 

Jávor-utca 3. (Stefánia és Thököly-ut sarok) 
Komäromy Bé'a vendéglős 

l/iffszinház-étterem 
kerthelyiséffében 

'"mtnMzzal í f j . VÖTOS Elek muzsikál. 
Fagylalt jegeskávé Tulajdonos: Kertész Jenő Endre 

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

Kitűnő konyha. Hizókura. Cim: Reinhartné 
Tátra - Otthon via Poprad-velka 

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 

divatok melyek prrsze gyakran értékes 
újdonságokat visznek szét a nagyközön-
ség szé lesebb köreibe. Ily értelemben 
divat a bergsonizmus meg a freudiz-
mus is 

Viszont azonban ezzel szemben s en-
nek érdekes ellenpárjaként a szoros ér-
telemben vett divat, különösen pedig a 
nyári öltözködés felszínre hoz s általá-
nossá tesz olyan újításokat is, amelyek 
nagy esztétikai, sőt szociális fejlődési 
lépést jelentenek. Kis dolgok ezek gyak-
ran, az u. n. komoly iró nem is méi* 
tatja őket figyelemre, pedig fontosabbak, 

S s z é p I l o n a 
a budapesti családok nyári szórakozóhelye újonnan 
átalakítva megnyílt Hidegkuti-ut 2. 77-es végállo-
más, 81-es és 83-as megálló.) — Naponta kittinö 
cigányzene. Pompás ételek és italok. Kirándulók-
nak társasebéd és vacsora rendelhető. 
Táncmulatságokra alkalmas helyiségek. 

Tulaj. özv. Sommer Oszkárné. Kolben Felly 

Turista-szálló 
Tátralomnicz 

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

Ü d ü l ő p e n z i ó 

M á t y á s f ö l d 
Rákóczi-ut 4. 
Telefon szám : Mátyásföld 3. 
Gyönyörű villában epész éven át riyitea 

Elsőrangú ellátás, hizókurák, légkurák, szélmentes terrasz 

Az első lépés 
P ^ c f r n l a M a r g ' f s z i s e t i 

1 v d l l U 1 a l só v e n d é g l ő 

Naponta délután és 

minden vasárnap délelőtt k a t o n a z e n e 
Esténként R a d l C S Bé la zenekara játszik 

Tulajdonos: Márkus Imre 
Tenniszrakett Javítások 

MAURER ISTVÁNNÁL 
Budapest, Városház-utca 20 
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mint sok silány törvény, nagyképű könyv 
vagy agyonreklámozott színdarab létre-
jötte. Egy idő óta a nők alacsony, egé-
szen alacsonysarku cipőt viselnek. Ugy 
látszik, hogy ez divat lesz s remélhető-
leg véglegesen meg fog maradni. A női 
megjelenés szépsége s a nők egészsége 
szempontjából legalább ezt kell kivánni. 
Minden ember, aki a nőt mint kultur-
jelenséget nézte, várta is ezt a fejlődést. 

Három nagy béklyót kell — vagy kel-
lett — levetnie a női nemnek, hogy 
tűrhetően célszerű é s szép öltözködés-
hez jusson. A fűzőt, a hosszú szoknyát 

s a magassarku cipőt. A fűző régi 
formájában a szó szoros értelmében 
béklyónak nevezhető egészség-el lenes és 
nevetséges szerszám volt, mely az utóbbi 
időben egyre szelídült é s ritkult is. Ma 
már nem minden nőnek kötelező egyen-
ruhadarabja, mint még a mai nemzedék 
anyáinál volt, hanem csupán formájuk-
vesztett idomok esetről-esetre változó 
rend beszedője, amit csak az visel, akit 
termetének tökéletlensége erre kénysze-
rit. Még határozottabb a hosszú szoknya 
bukása. Arról esik ugyan még szó. 
hogy a térden alul vagy térden fölül 

Nyári 
Casino de Paris 
Az Angol Park mellett. Telefon 17-97 
Rlia Saccfiefto világhírű tánc-
művésznő és kamaraballetjének ven-
dégjátéka. Az előadás 9-kor kezdődik 

^ c = = = ^ i = = i t = = = = a | ö | i = = = = 3 c a i = = ^ ^ 

BROWN-OLÄJ (név törv. védve) tap-
fürdőzők részére feltétlen szükséges, mert 
a lesülés fájdalmait enyhíti. Qig drogéria 
Eskü-ut 5. 

PARK-TERRASZA 
déli 12 órától nyitva. 

Legkellemesebb ozsonnázó-
és vacsorázóhelyl Naponta 
katonazene! Fedett helyiségek\ 

P R E N R E I S Z I S T V Á N 

Turista-Otthon 
Tátralomnicon 

a villanyos vasút állomás közvetlen közelében. 
Kitiinö magyar konyha. Tulajdonos : 
Mérsékelt árak. öiv. Thern Jakabné, 

Halászcsárda ffiffiMSM 
Singhofter Ágoston halászmester (víztoronynál) | 113-06 

vezetése alatt naponta es- L « « I A » » I A 
ténként szabadtűzön fölött l l a l a a & I C 

Souper Restaurant, urasági fajborok. — Esténként 
Horválft Jancsi piccoló hegedűművész muzsikál 

Klotild-pentXó 
(Ceskoslovensky Pension) 

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

Kitiinö francia-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma JanűourJcovú, bérlő 

PORTOMSE 
T U E S T M E L L E T T 

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

remek fekvésű 

PALACE-szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

JÁTÉK KASZINÓ 
Magyaroknak 15% 
k e d v e z m é n y ! 

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

Cosulich, Wien, IV. Prinz Eugen Str. 14. 
Portorose A.-G. Portorose. 
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végződő szoknya a szebb-e, hogy egyál-
talában milyen rövidségülegyen ez a női 
ruhadarab, dehogy a régi,par exellence 
földet söprő szoknyához visszatérni nem 
szabad, ez már eldöntött dolog. 

S most — remélhetőleg — kong a 
magassarku cipő halálharangja. Ez 
méltó párja volt a fűzőnek : mind a kettő 
kinzószerszám volt, bár igaz, sok nőben 
nem vált tudatossá ez a jelleg, mivel 
beletörődtek abba, hogy mind a kettő 
a nőiesség szükségszerű járuléka. Igaz, 
a magassarku cipőnek megvoltak az 
előnyei is : nem az utolsó volt ezek kö-
zül az, hogy temérdek nőt. akinek leg-

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
(Uj tàtrafUred - *eu*Schme<ks) 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

vasútállomás: P o p r á d - V e l k á . 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

Egész éven é l te l jes U i e m b e n . 

» 'Va t fösz t anyoven tós iö 
Zugligeti-ut 22. A 8I-es villamos végállomástól 5 perc 
Qyönyörü árnyas kerthelyiség. Kitűnő magvar konyha. 
Fajborok. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigányzene 
D a j k a F e r e n c , vendéglős (Royal-Orfeum v. főpincére.) 

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

Állandó orvos a telepen. 
Kitf lnő e l l á t á s n é g y s z e r i é t k e z é s s e l é s 
l a k á s s a l c K 65'—. Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19'—. C i g á n y z e n e ! ] a z z b a n d ! 

Bar ! Parkett- Eichner Zsigmond 
táncosok ! tulajdonos. 

nagyobb fájdalma az alacsonysága volt, 
némileg magasabbnak mutatott. Viszont 
azonban rúttá és nehézzé tette a járást, 
megrontotta a nők tartásmódját, sőt még 
idegbajokat is idézett elő. Különösen 
egyes tulmagas francia sarkú cipők vol-
tak a szépség és egészség szempontjá-
ból egyaránt borzalmasak. Tudom, hogy 
a harc ez ellen a szörnyűség ellen, amit 
sok nő szépnek tart, nem fog egy-
kettőre sikerülni. Fontos azonban, hogy 
megindult s hogy az alacsony sarok már 
nemcsak egyes fejlett izlésü nők külön" 
legessége, hanem általános divatsza-
bállyá kezd lenni. 

Ó-Tátrafüred 
nagy étterein 
nagy kávéház 

Napi pensio. . . 4 0 « — c K 
Villa szobák napi 6 . — c K-tól feljebb 

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

Lll ienthal Emil, bér lő 

Ó-Tátrafüred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió : compleft reggeli, 
4 fogásos ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással együtt 
a Q r a n d h o t e l b e n 62 Kc-tól, a t ö b b i l a k ó h á -
z a k b a n 46 Kc-tól felfelé, a phisikálii-diétás T á t r a -
S a n a t o r i u m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, ki-
mé ültségnél, rekonvalescenciánál. Tüdőbajosok ki-
zárva. Edző és hizókurák Szigorú diéták Főorvos: 
d r . Q á m á n egyet. m. tanár — Kö vetlen Tátra-
Express vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosí-
tás: Tátrafüred igazgatóságánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menetjegyirodában. (VigadóJ 

Lázár-pensio 
Alsó-Tátrafüreden 

Kapcsolatban leányotthon 
és gyermeküdülő teleppel. 
(Ez utóbbiakban napi el-
látás — ötszöri étkezéssel 
és szoba 5 0 c K-ért 

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában. 
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A gyermekszív és 
Az ötödik osztály 

À S ^ t ó W R m u l t 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ZÜkséy b ő i , 
vagy progratnmniánybói, hanem, mert 
a magyar közönség annyira ér-
deklődik utánuk és dacára annak, hogy 
több nétig játszották őkei egyfolytában, 
mégis sokan vannak még, akik nem néz-
netiék meg. bz a két nagy tilm a »Gyer-
mekszív« és »Hz ötödik osztály.« Mind a 
jkettó a Sfaf-tilmgyár mesterműve és mind 
iá kettőnek egészen különleges sikere volt. 
Magyar tilm még nem volt ilyen népszerű, 
mint ez a két tilm, amely a gyermeklélek 
rejt|elméit, a gyermekek gondolkodását, ér-
zéseit tárja elénk. 

H »Gyermekszív« főszereplői apró gyer-
mekek. Két kis hu , két drága csöppség1, 
>jóK és kedvesek. Csupa báj mina a kettó. 
Es nekik is megvan már a mialguk tragé-
diája, cmi sokkai fájdalmasabb, mint a iel-
nötteké. 

H »Gyermekszív« Montgomery híres re-
gényéből készült. Pakots József irta filmre 
és Balogh. Béla rendezte. A nagyobbik 
fiúcskát Szécsi Ferkó, a kisebbiket B. 
Lázár Gida, az apát Vándori Gusztáv, 
'az anyát Mattyasovszky Ilona játssza, olyan 
művészi eszközökkel, hogy ez a bűbájos 
fiim örökre felejthetetlen. 

h másik »Äz ötödik oszlály.« Diákéveink 
legérdekesebb emlékei elevenednének tél 
az iskolai tréfákkal, • szenvedésekkel, 
öiömökkel, vergődésekkel, iskolakerülés-
sel és magolással és last not least, a diák-
szerelmekkel. Különben itt adjuk »rtz ötö-
dik osztály« rövid meséjét: 

rt gimnáziumban forradalom tört ki az 
ötödik osztály diákjai között, mert jack, 
a vezér, zsarnokká nőtte ki magát, meg kell 
tehát buktatni és uj vezéri kell választani. 
Bili, az ellenjelölt, akinek megbuktatasára 
Jack azt a rágalmat eszeli ki, hogy be-

Kamara-Szinház 
LÓTH ILA „Az ötödik osztály"-ban 

Star-film 
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sugó és szerelmes a tanfelügyelő leányába, 
OlaclysDe. Tényleg nagy a barátság köztük 
és így Bili megtudja, hogy Davies, az 
osztályfőnök panaszkodott a tanfelügyelő-
nél az osztály hanyagságára. Daviesnek 
nagyon tetszik Ciladys, de ez Bilit szzereti. 
aki, mikor Gladys intőt kapott és a szép 
leány abban a veszedelemben forog, hogy 
szigorú büntetésben lesz része, ráhamisitja 
az apta nevet a2 intőre és ezzel Gladyst 
a büntetéstől megmenti. Gladys ezt azzal 
Hálálja meg, hogy ellopja atyja fiókjából 
a vizsgatételeit és lemásolja. Így az osztály 
kitűnően telel a vizsgán, de a tanfelügyelő 
rájön a turpisságra és amikor emiatt a 
vizsgálat megindul, a kis púpos Tommy ma-
gára vállalja a tettességet, amiért kicsap-
ják az iskolából. Davies, a szerelmes osz-
táiytónök megkéri Gladys kezét, mire Kim-
ney azt teleli, hogy a leány még nagyon 
tiatai, tenát előbb még két évre intézetbe 
(kell mennie s ha onnét visszajött, lehet 
fcsak ismét beszélni a dologról. 

Ä fiuk még ezen az éjszakán megszök-
tetik Gladyst és egy barlangban helyezik 
el. Ott találja meg a leányát a szigorú tan-
teiügyelö, Billel együtt és másnap mégis 
útnak indítja a zárdába. Ekkor egy iiu a 

lovak elé veti magát, hogy a kocsit visz-
szatartsa. A lovak a tiut, aki nem más, 
mint Bili — elgázolják és olyan súlyosan 
megsebesül, nogy több heti kórházi ápolás 
sem tudja megmenteni. Halála előtt be-
vallja minden bűnét, az intőhamisitást és a 
vizsgatélelek lopását és kéri, hogy Torn-
myt, aki ártatlanul bűnhődött helyette, fo-
gadják vissza az iskolába. Anyjától azzal 
búcsúzik ei, hogy vegye magához Tommyt 
és szeresse, mint saját fiát — és meg-
hat. 

bnnek a hallatlan kedves filmnek szin-
tén I'akót s József irta a szövegét, míg a 

tósízerepeit Lótti 11a, \erebes Ernő, Papír 
Miklós, Latabár Árpád, Ufváry Lajos, Kür-
thy Teréz és Kolozsváry Andor játszották 
nagyszerűen. 

Sírni és nevetni kell, olyan kedves és 
megható ez a két gyermekfilm, a »Gyer-
mekszív« és »Az ötödik osztály«, amivel 
biztosan nagyon nagy sikere lesz most is 
a Kamarának. E|zzel a reprizzel valóban nayy 
szívességet tett a magyar mozilátogató kö-
zönségnek, mert az olyan két film, amit senki 
nem mulaszthat el végignézni, hiszen 
ez léligmeddig visszatérés a gyermekkorhoz. 
Es van-e eranéi nagyobb öröm? 

EMIL JANNINGS, az „Algol" főszerepében 
Kertmozi Import-film 
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A Szép Dorette kalandja 
és A 606-os rendőr 

Érdekes filmujdonségot mutat be szom-
baton a népszerű Tómozi. Színre hozza 
ugyanis Rudolf Hans Barisch pompás regé-
nyéből készült filmszinmüvet. „A szép Dorette 
kalandját." A film főszerepét egyik legna-
gyobb' filmmüvésznő játssza. Hella Moja, 
akinek ez egy valóban pompázó alakítása. 

Maga a film érdekes, izgalmas, változatos, 
szines. Egy fiatal özvegyasszony, Dorette, 
a hősnő, körülötte forog az izgalmas cse-
lekmény« Mozgató rugói a történetnek első-
sorban a szerelem. Aztán az intrika. A 
visszautasított szerelmes intrikája. De itt is 
elbukik és győzedelmeskedik az igaz, tiszta 
sziv. 

Ha csak egy-két ragyogó jelenetét ragad-
juk ki a filmnek, máris nyilvánvaló lesz 
nagyszerűsége. Van a képben egy pompás 
kerti ünnepély. Ami fény és pompa, szin és 
ragyogás, az mind ott van. Elkáprázik a 
szem belé, olyan szép. És a nagy drámai 
jelenetek, mikor a visszautasitoit szerelmes 
elrabolja Doretlet, hogy magáévá tegye, ahogy 
Dorette megmenekül egy korcsmáros leány 
segítségével, aki álruhában megszökteti. 
Vagy mikor Dorettet utazás közben egy kis 
baj éri és kénytelen postakocsin folytatni 
útját, aminél színesebb jelenetet alig lát-
tunk. 

Változatos, gyors menetű a cselekmény. 
Egy kis paraszt-forradalom szinte a monumen-
talitás erejével hat. A fellángoló- tömeg-
indulat, ami végigsöpör, megborzongtatja a -, 
embert és aztán derűs nyugalom száll a 
szivre, mikor minden jóra fordul. Így szalad 
a film : minden pillanatban más és más 
hangulatot vélt ki a nézőből, nemcsak ér-
dekfeszítő meséje révén, hanem a csoda-
szép felvételek, a színészek nagyszerű játéka, 
a rendezés ötletessége révén is. „A szép 
Dorette kalandja" minden tekintetben kiváló 
film, aminek nagyon nagy sikere lesz. 

Ezenkívül szinre kerül még Tom Moore 
főszereplésével „A 606-os rendőr" cimü 
pompás Goldwyn vígjáték, amely színpadon 
a Magyar Színházban aratott nagy sikert. 
A Tómozi u j műsorában, mint mindig, most 
is helyet kap egy kacagtató amerikai bur-
leszk és az Angol Híradó, amely minden 
világeseményről beszámol érdekes képekben. 

őnagysága ruhófa 
Játék hét Felvonásban. Irta : Knoblauch 

Edward. Főszereplő : Gladys Cooper 
Bemutatja junius 24-én a MAC-mozgó 
Második premierjét tartja meg szombaton 

Budapest legújabb és máris legkedveltebb 
szórakozóhelye, a margitszigeti MAC-mozgó. 
Kitűzött programmjához hiven a második 
műsora is a tiszta irodalmat reprezentálja. 
Míg a mult héten Richard Savage nagyszerű 
regénye volt a MAC-mozi műsorának fény-
pontja, addig az e heti műsort Edward Knob-
lauch kitűnő vígjátékának filmváltozaté, 
„Őnagysága ruhája" dominálja. Még élénk 
emlékezetében él mindenkinek az „Őnagy-
sága ruhája" vigszinházbeli óriási sikere 
Egész bizonyos, hogy ezt a nagy színpadi 
sikert jóval felül fogja múlni a nagyszerű 
Knoblauch-vigjáték filmsikere, melynek a 
margitszigeti MAC-mozi lesz a színhelye. 

Megrázó erővel hat ránk a filmtechnika 
minden bravúrjával megkonstruált képnek az 
a részlete, melyet a színpad sohasem tudott 
ugy kifejezni, mint a film : Carssonné álmát. 

A lyoni selyemszövő kisiparos családi 
tragédiája, a párisi művirágkészitő púpos 
leány padlásszobás birodalma, a flandriai 
csipkeszövő szerelmi bánata, a szibériai 
prémvadász küzdelme a létért, távol minden 
kulturától és végül a londoni probirmamzell, 
fájdalmaktól terhes álmodó lelke vonulnak 
fel egymásután, hamisítatlanul lepel, nélkül, 
a maguk valójában. Ahány álomkép, annyi 
különálló világ. 

Carssonné pedig, mikor álmából magához 
tér és végiggondolja, hogy mennyi verejték, 
könny és fájdalom fapad egy estélyi ruhá-
hoz, lemond róla. 

Egy vidám burleszk és egy aktualitás 
teszik még változatossá a MAC-mozi e heti 
kitűnő műsorát. 

SZIGET- aiso 
SZÍNPAD S? 1 

Bajor Gizi, Mihályi Vilcsi, Szász IIa, 
Szöllősi Rózsi, Áldori László, Bende 
László, Bérczy Ernő, Fülöp Sándor. 
Gárdonyi Lajos, Kertész Endre, Mak-
láry Zoltán, Róna Béla, Salamon Béla 
és mások játsszák végig a műsort. 

Ilyet még nem láttam ! 
Harsány i Zsolt látványos nyári revüje 
14 képben. 

Megnyitó előadás junius végén. 
Az idei n y á r szenzációja. 
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ALGOL 
Expressionista tragédia 

Különös nangzasu, titokzatos szó, Algol, 
exotikus zengése arab eredetre mutat és 
csakugyan az arab csillagászok használják 
egy csillag jelölésére, mely lent végtelen 
magasságban ragyog. Az égbolt rejtelmes 
vándora, az Ördög1 szeme és sugarai a kép-
zelet perifériáiból Villannak a tőidre, sőt a 
töla alá — mély, napsugártalan bányába, 
anoi a nyers töldi eró gigantikus hatalmá-
val kflzo a világegyetem demiungosa, az 
ember. A löld áthatolatlanságái is meg-
törj a mágikus eró és emberi formába sű-
rűsödve beáll a dolgozó milliók robotsorába. 

Róbert Hernenek, a bánya előmunkása-
nak jut osztályrészül az a kétes szerencse, 
nogy ismeretlen uj segédmunkása, ki Al-
golnak nevezi magát, hatalmába adja az 
érők erök titkát és megalkotja vele a (világ, 
emberi fogalmak szerint elérhetetlen cso-
dáját, a perpetuum mobilét. 

Hatalmtas, egoista kézbe kerül a titok, 
Kóbert Herne husz év alatt a világ ura 
Jesz és a föld minden országa neki aolgo-
zik, nogy cserébe a Herne-Bio-müvek ál-
tai szolgáltatott örök erő áldásait élvezze. 
Herne megöregszik, de vasmarokkal tartja 
kezében a világ munkaerejét. Érzelmek 
natása ei nem tériti, meg nein gyöngít^ 
de eitelejtkez'ett egyről, hogy mi lesz, ha 
maga a természet ősszabadsága lázaid tel a 
kihasználás bilincsei ellen. A csodás gépe-
izet romjaiból diadalmasan kél tel a sza-
bad munka, a szabad élet napja. 

Tökéletes, fantasztikus tragédia az Al-
gol; fenséges játszási, diszletezési, rende-
zési alkalmaikat nyújt, s tekintve, aogy 
minden alkalmjat a legméltóbb kezek ra-
gadtak meg, természetes, hogy az Algol 
a modern iilmtermékek egyik legbrilliánsabb 
darabja lett. Bámulattal kell megemlékez-
nünk hfliii lanmngsról, aki Herne szere-
pét játssza tökéletes művészettel, trna Mo-
réna, Käthe hack, H. A. von Sehl et tow 
a partnerei s ez az együttes ismét b'zony-
ságot tesz róla, hogy az Ufa nevét viselő 
produkcio csakis ehhez a névhez méltó 
színészeket szerepeltet. 

A pompás futurista díszleteknek, a Do-
>bussy zenéjének nagyi részié van az osztatlan 
inatásban. 

A Falu réme cimü cowboy film és a 
Kertmozi Híradó egészítik ki a műsort. 
Bizonyos, hogy az Algol rövidesen- hires 
Jesz Pesten és a Kertmozi ezután is telt 
nézőterekkel fog dicsekedhetni. 

GOROMBA SZÍNLAPOK. 
A Fészekben előadás után 
nagy és vidám szinésztársa-
ság verődött össze. Néhány 
festő és újságíró képezte a 
garnirungot, a beszélgetés 
pedig természetesen a mű-
soron lévő darabok körül 

forgott. Minthogy épp akkor érkezeti meg a 
vidám Sebestyén, először természetesen a 
„Hazudik a muzsikaszó" került teritékre. 

— Rémes, — mondta Bálint Lajos, a 
Nemzeti Színház titkára, — rémes a mai 
tónus eldurvulása. Szerintem mégse szabadna 
szinlapra nyomtatni és plakatirozni ilyesmit, 
hogy „Hazudik a muzsikaszó I" 

— Mi történnék — kérdezte Sebestyén — 
ha a „Hazudik a muzsikaszó" az állami 
színházak valamelyikénél került volna szinre? 

— Akkor — vágott közbe Tanay — a 
színlap ezt a címet hozná : 

„A Magyar Távirati Iroda jelenti : Egyes 
ellenzéki forrásoknak az a hire, mintha a 
muzsikaszó nem mondana igazat, nem felel 
meg a valóságnak." 

— Jó, — mondta rá Illés Pista, — de 
kissé hosszú. A Vígszínház valószínűleg nem 
így fogalmazná meg. 

Itt mindenki Jób Danira nézett, aki a kö-
vetkező megoldást javasolta : 

— Szerintem a legjobb volna ez a cim : 
„A muzsikaszó valótlanságot állit." 

— Mit akartok ? — mondta bosszúsan 
Sebestyén. — Végtére nem én kezdtem ezt 
a modort. Tudtommal a Blaha Lujza Színház 
kezdte. 

— Ez ellen tiltakozom — szólt közbe 
Szirmai Imre. 

— Igen ? Hát ki irta ki a szinlapra, hogy 
„Vigyen el az ördög!" 

N y a r a l ó k E ^ C koronáért szállít raktáron levő 
f i g y e l m é b e 1 P a D l a i l O k a t 

KORNMEHL MÁRK 
Nagymező-utca 25. Átalakítások is elfogadtatnak 

!

fürdőruhák 
kötött sportruhák 
selyemjumperek 
harisnyák 

nagy választékban kaphatók 

Berkesnél 
Deák Ferenc-atca 13 
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A f i l m t e u l i s s s z ú t e teöszt 

Irta: I f j . RADÓ ANTAL 

Most tulajdonképen szabályszerű éruláít 
fogok elkövetni : megnyitom a kíváncsiak és 
hivők és rajongók előtt a film tarka és fan-
tasztikus meseruháját és megmutatom alatta 
a testet, aminek a konstrukciója még sokkal 
nagyszerűbb, mint a grandiózus leplek, me-
lyekbe öltözik. Berlin mellett Indiáról, Kíná-
ról, Afrikáról, ősi lovagvárakról, sivatagról, 
őserdőkről beszélek. 

A filmben a nemes és stílusos színművé-
szet után nyomban egy másik, ugyancsak 
nagy és fontos művészi produkció követke-
zik : a képek művészete, a képszerüség, a 
szem lebilincselése, a szépérzék megraga-
dása. Érdekes, stílusos és művészi képeket 
akarunk. Ehhez tartozik a fotografia tökéle-
tessége, a világítások szakszerű, ötletes és 
ízléses kezelése, szép emberek a képen, szép 
interieurök és a szép motívumok : a festői 
tájrészletek, épületek, miliők. Ez utóbbi ne-
künk, magyaroknak a legnehezebb, mert sem 
tengerünk, se váraink, se hegységeink nin-
csenek, semmink sincs, még egy kis afrikai 
homoksivatagért is a szomszédba kellene 
menni, le Afrikába. 

A külföldi nagy filmgyárak részére a mo-
tívum kérdése igazán nem probléma, egysze-
rűen a rendező és a színészek elutaznak 
oda, ahol a cselekmény játszik. A németek 
ezt szintén nem tehetik, nekik ugyan sok 
mindenük van, ami nekünk nincs, tenger, 
várkastélyok, óriási erdőségek stb., de exo-
tikus vidékeik nekik sincsenek. Ezért, ha 
Mohammed nem megy a hegyhez, a hegy 
jön Mohammedhez, — nem mehetnek Indiába, 
Kínába, Afrikába, — hát elhozzák maguknak 
az öt világrészt Berlinbe. 

Csodálatos tökélyre errfelte a német film a 
motívum művészetét, a filmkulisszák építését. 
Óriási telep, melyet keskenyvágányu kis vasút 
hálóz be, itt dombtetőn zömök terméskő-
bástya, kerek, tömör vártornyoktól védett 
hatalmas kapu, súlyos felvonóhiddal, ott 
középkori város piaca ódon szent szoborral, 
közepén körül fagerendás, magas tetejű, ól-
mos ablakú házak, itt finom kis rokokó pa-

Berlin, 1922. nyár 

lota nyírott lombozatú francia kertben, erre 
piszkos, orientális lépcsős utca, rengeteg in-
diai pagoda sűrűn boritva ezernyi torzfigurá-
jával a hindu fantáziának, az alapját három-
három elefánt tartja, az állatok nagysága 
akkora, hogy a lábuk négy gömbölyű körmén 
egy-egy ember állhat, a bozótos vízparton 
sötét sziklába vésett fehér kőcsipkés, ezer-
oszlopos sziklatemplom széles lépcsőzete, 
szédítőn tornyosul fel az égre a gizehi szfinksz, 
sárga ormótlan egyiptomi palota-gigászok fa-
lén merev és titokzatos mozdulatu állatfejü 
istenek sorakoznak, sötét oszlopcsarnok, sürü, 
mint az erdő, tigrisverem mély terméskőből 
kirakott öble és főszenzáció : egy darab cey-
loni buja őserdő, rengeteg fatörzsek kusza 
tömege, beborítva liánok szövevényével, em-
bermagasságú páfrány bozótja és toronymagas 
pálmák, tüskés kaktuszok, vállig érő fü a 
tisztáson és cölöpökre épített szalmafedeles 
vadász-bungalow, oly tökéletességgel meg-
csinálva, hogy az ember meglepetve kapja fel 
a fejét, mikor — a villamos csengetését hallja. 

Az épületek persze nem diszletvászonból 
készült, festett kulisszák, hanem óriási gerenda-
vázra felrakott beton- és cementhomlokzatok, 
tökéletes plasztikával. Eső, szél, hó nem árt 
nekik, csak jobbak, naturalisztikusabbak lesz-
nek tőle. Hátulról persze kiábrándító látvány 
a gerenda-szerkezet, de élőiről tökéletes az 
illúzió. A Westminster-Abbey óriás gót hom-
lokzata száz merev szent szobrával, oszlop-
zatával, kőcsipkézetével épp olyan kifogásta-
lanul stílusban van tartva és precízen össze-
állítva korbeli források nyomán, mint az 
eshnapuri Buddha-szentély indiai csodaépit-
ménye vagy a fáraó palotája és az arab há-
rem oszlopos, szökőkutas háremudvara. A 
szinpadmüvészet olyan magasfoku kifej-
lesztése a film scenirozása és legújabban a 
motivumépités, amire még a reinhardti fan-
tázia sem gondolhatott. Nincs szükség távoli 
exotikumokra, elmúlt évezredeket, elkövetke-
zendő és elérhetetlen fantazmagóriákat, min-
dent, mindent megteremtenek már, hogy aztán 
mibe kerül, az más kérdés ! 
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I H.T A 
V \ 

Végre elkövetkezett a vizsga. A mama 
már előre belebetegedett, ugy megfájdult a 
feje, hogy azt mondta, el se jön. De majd-
nem azt mondtam én is, már éreztem, hogy 
nem fog ugy 
menni, mint 
kéne. Mivel 
mama a 
konyhának 
se nézett ugy 
utána, mint 
máskor, az 
ebéd se volt 
jó, papa ki-
csit piszkált 
a tányéron és 
azt jegyezte 
meg : 

— Na, majd 
a vizsga után 
jobb ebédet 
kapunk. 

Mamánál 
erre kiesett a 
világ feneke, 
hogy ő ezt 
mér nem bír-
ja, még a 
papa is szekí-
rozza, vitte 
volna az ör-
dög az egész 
színház-
komédiát, pa-
pénak igaza 
volt, hogy 
nem akarta 
engedni, az 

— 

ember már 
nyugodtan ebédelni se tud, a papa is vár-
hatott volna a megjegyzésével a vizsga 
utánig, — és így tovább, mig beszaladt a 
szobájába és le feküdt. 

Mi összemosolyogtunk : 
— Szegény mama ! 
En rám aztán még Géza is rám reccsen-

tett, hogy esküdjem meg, hogyha nem leszek 
magammal ugy megelégedve, mint ahogy 
kivánom, akkor otthagyom a színészetet, a 
tapsokra ne adjak semmit, mert persze, ha 

Ács Tibor hoz tizenhat legényt, 
az tapsol akármit csinálok, ha-
nem csak magamra hallgassak, 
ne a tapsoki a. Hát ezzel engem 
is végleg kihozott a sodromból. 
Mit, hogy a tapsokra ne adjak 
gemmit ? Hogy azt csak Ács 

Tibor legé-
v nyei csinál-

ják, akármi-
lyen vagyok? 

— Persze, 
magának 
most is csak 
Ács Tibor a 
baja I Maga 
persze in-
kábbtizenhat 
fütyülő le-
gényt szeret-
ne a színház-
ba hozni. Hát 
én megmon-
dom magá-
nak : én meg-
halok, ha 
nem fogok 
tetszeni 1 És 
akkor jöhet 
a koporsóm 
után. És ott 
is ott lesz Ács 
Tibor I Meg 
a tizenhat le-
gény I Meg 

Meg mindenki, aki szerelmes 

• lesz belőled fiam valami?' 
Szakmáry rajza 

Résán Béla is 
volt belém I 

Természetesen a vége bőgés volt és hogy 
most hagyjon békén a vizsgáig. 

Elébb a főpróba volt, és ekkor valami 
nagy esemény történt velem. A lányok mér 
suttogták, hogy ott van a nézőtéren az igaz-
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gatóval X. Y. a hires iró, a nevét persze nem 
irom ki. Mind oda voltunk, hogy ő is 
kivéncsi ránk és én odaszaladtam a kis 
nézőlyukhoz és kerestem. Ahogy megfordu-
lok : ott jön az igazgatóval. Felém jöttek. 
Megállt, egy pillanatig tán habozott, tovább 
menjen-e ? — egyszerre felém nyújtotta a 
kezét : 

— Lesz, lesz belőled, fiam, lesz valami ! 
Sohase esett volna ez jobban, mint éppen 

most, mikor a főpróbán éreztem igazán, hogy 
nem megy a dolog. 

— Persze, most még azt csinálod, amit 
másoktól tanultél, de az nem baj. 

Ez meg aztán 
egyszerre letett. 
Mert hiszen épp 
az fojtogatott, 
hogy igy nem 
lehet jól, ahogy 
megtanultam. 

— Hanem hát 
én nem is azt 
nézem — foly-
tatta ő — én a 
ti gyönyörű kis 
esetlenségeiteket 
nézem, nekem 
az szebb, mint-
ha akármit csi-
náltok később. 
Azt a mestersé-
get én mér unom. 

Minden sza-
vára csak job-
ban elcsudál-
koztam. 

— Szeretek 
néha eljárni a ti vizsgáitokra, mert itt 
olykor lelek olyat, ami felüdit. Itt min-
denki jön még a maga kis ordenárésá-
gával, vagy a maga sziiz finomságával és 
ha ilyet látok, azt szivom, belélegzem. Az 
ordenáréság később, ugy ahogy, lecsiszolódik 
a mesterségben, a finomság, az is mesterség 
lesz, professzió és akkor már nem az. Illata 
csak most van, mikor még nem tudjátok a 
mesterséget. Furcsa ám ez I — és a képembe 
mosolygott. 

Csak vártam, mit fogok még hallani ? 
— Amikor valami nagy művésznő játszik, 

ugy*vagyok vele : no, hisz ezt vártam. Még 

. . vörös parókával berohant a színpadra" 
Szakmáry rajza 

Aztán más irók is jöttek, újságíróknak 
mondták őket a lányok, plajbásszal tüntet-
tek — akkoriban a főpróba végivel szabad 
volt bejönniök — fiatal zöldek, Tilla már ott 
hódított egyet, majd megette a kedvességé-
vel : épp az élettörténetét mondta el ; irja 
meg az újságíró, hogy az első sikere hétéves 
korában volt, amikor egy koncerten szavalt. 
A nagy Máriának is hozott a kis Ádámká ja 
egyet notesszel és Mária ott állt fönséges 
hősnői pózban és hullámoztatta a hangját : 

— Én csak a klasszikus repertoirra képe-
zem ki magam. A hangom arra predesztinál 
Ha ezt észreveszi, akkor irja meg. 

mindig el is tudom képzelni, hogy lehet még 
jobban játszani. Itt meglepetéseim vannak : 
olyan dolgok, amik kivül esnek minden játé-
kon, amiket nem lehet csinálni, kis tökélet-
lenségek, amik istenibbek, mint minden ko-
média ; a testetek, hangotok még a tiétek, 
még nem ezé a ronda, agyontaposott, min-
den buta szemtől agyonnézett, büdös desz-
káé . . . 

No, hogy hogy tátottam ezekre a sze-
memet ! 

— Édes fiam, nem tudsz még semmit, de 
azt mind meg lehet tanulni. Én a b b a n gyö-
nyörködöm, amit sohase lehet megtanulni. 
Pá, te édes I összeszidnak engem a taná-
raid, ha sokat diskurálok. 

Kezet nyújtott, már m e n t . . . én még min-
dig ugy álltam ott, mintha a földbe 
gyökeredzett volna a lábam. 
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Énnekem még mindig az kuszálta a feje-
met, amit az a hires iró adott be. Hogy nem 
tudok semmit , . , „isteni kis tökéletlensé-
gek . . Teljesen összezavarodtam. Azt hi-
szem, voltak olyan perceim, hogy megállt az 
eszem kereke. 

. . . De azért örültem, hogy neki is tetszet-
tem . . . a hires, elkényeztetett Írónak ! . . . 
gyönyörködik bennem ! Papának otthon el-
dicsekedtem vele, hogy ő mondta : lesz, 
lesz, okvetlen lesz belőlem igazi művésznő, 
még ha most nem is tudok semmit, de 1 . . . 
és előkészítettem, hogy ha holnap nem is 
tudok még semmit, az nem baj, és a többi, 
mint az iró mondta. 

— Csak a hizelgésekre ne ad j semmit — . 
jegyezte meg a papa. 

— De hisz nem hízelgett, éppen ellenke-
zőleg, megmondta előre, hogy nem tudok 
holnap még semmit . . . 
és hogy mégis az van 
meg bennem, amit so-
hase lehet megtanulni. 

ügy őrült a papa, 
ha nem is akarta na-
gyon mutatni. Szegény, 
tán az utolsó öröme 
volt. És talán azért 
sem felejtettem ezt el 
soha annak az Írónak. 
Amiből egyszer aztán 
ugyancsak villámlás és 
zivatar lett az életemben. 

Na, de egyelőre maradjunk a vizsgánál : 
másnap persze azt képzeltük, hogy az egész 
város megáll és mindenki csak azt várja, 
hogy mi játszunk ! A tanárom még izgatott, 
hogy erre vigyázzak, arra, dehát Résán Béla 
úgyis megmondta, hogy az ember az első 
vizsgán belesül. Jaj, csak butának ne lássa-
nak. Mama most kezdett el azon trémázni, 
hogy a főpróbán miért nem volt nagyobb 
taps, h i á b a mondtam, hogy az még nem is 
volt publikum. De már én is éreztem, hogy 
micsoda rettenetes dolog, ha nem tapsolnak. 
Na, dehát ma itt lesznek a tizenhat legé-
nyek ! Meg Ács Tibor ha ta lmas két tenyere I 

A lányok, fiuk,, kifestve csak ma voltak 
igazén: rettenetes, amilyen pofák! Jesszusom, 
ha az én képem is ilyen ! Dehát énrám 
Manci vigyázott, aki nem játszott. A kukucs-
kálón láttam, hogy tele van-e a szinház, a 

szivem még vert, mintha kalapálnának benne, 
És én ilyen szivdobogással játsszam ! 

De kezdődött is már. Eszemben volt arról 
a napról, amikor először léptem deszkára 
Résánnal meg az »igazgatóval, hogy milyen 
fontos a belépés : ugy tudtam is, hogy mint 
fogok belépni, melyik lábammal és hogy 
megyek előre. Mindjárt a belépést hibáztam 
el, a bal lábammal léptem be, mert az ügyelő 
későn szólt. Mér tudtam, hogy vége, hogy 
semmi se fog ma ugy menni, mint ahogy 
akartam. El is állt bennem a vér, bizonyos 
voltam benne, hogy még a festék alatt is 
látszik, hogy hogy sápadok el. Beszélni alig 
birtam volna, ha szerencsére a tizenhat 
legény elébb nem kezdi a dolgát. Az Ács 
Tibor saját külön tenyerét még ki is hallottam. 
Hála istennek, ez egy kicsit megnyugtatott. 
Csak egy igen furcsa érzésem maradt : olyan, 

mintha ugy állanék itt, 
mint egy gyerek. Be-
széltem, beszéltem, ugy 
ahogy betanultam : de 
én magam se tudtam 
sehogyse kivergődni 
abból, hogy ugy beszé-
lek, ugy mozgok, mint 
egy gyerek. A szeren-
csém tán csak az volt, 
hogy mikor legna 
gyobb kinban voltam, 
mégis mosolyogtam és 
ugy néztem le mind-

untalan a nézőtérre. Kereste a szemem Ács 
Tibort, kereste Résánt, kereste az irót, csak 
Géza szemével nem akartam találkozni ott 
mamáék mellett. De papa felmosolygott. Hála 
isten, ő talán észre sem vesz semmit. 

Aztán egy kicsit könnyebben ment. Egy-
szer valamiért nagy tapsot kaptam. A végin 
óriási taps. És nemcsak onnan a tizenhat 
legény felől. Dehát nekem már hiába tap-
soltak, én már azon gondolkoztam, hogy 
Gézának mégis igaza van, legokosabb ha 
itt hagyom az egész szinipályát. A tanárom 
képin is, hogy csak ugy immel-émmal nézett 
rám és kihallottam a hangjából, hogy épp 
csak mondja : 

— Na, hisz egész jól ment. 
Hát miért nem ment olyan fenomenálisan, 

mint Mátyásföldön ? 
(Folytatjuk) 

Mindenki a saját virága elé állott.." 
Szakmáry rajza 





58 S Z Í N H Á Z I É L E F 

V Ő L E G É N Y 
Komédia három felvonásban. — Irta : SZÉP ERNŐ 

Anya (féltesttel kibúvik a hálóból): Gyen-
gusné? (Sikolt.) Ur Jézus! (Rácsapja az 
ajtót Ducira.) 

Papa (nyög, nagy nehezen felül). 
Duci (elejtette a könyvet, végigméri Kor-

nélt, gőgösen a hálóba fut, útközben le-
nézve Kornélt. Be a hálóba, becsapja az 
ajtót). 

Mariska (emelkedik): Ki ez? Öléből min-
den lepotyog. Felállott, néz.) 

Kornél: Papa ! Mariskám ! (fi dobozt 
papára dobja, rohan Mariskához.) 

Mariska (lehajol, felkapja a babát és ami 
a kezébe fér, lecsapja a székre): Szabad 
megölelni? Kezét! (Lebukik, kezet csókol.) 

Papa (elkapja a dobozt, mászik lefelé, 
sirós nyögéssel): Havanna. 

Mariska (megöleli, kétfelől megcsókolja 
Kornélt, sírva fakad ). 

Koméi (pincsistől öleli Mariskát): Ne 
bőgjön, bolond! (Egy pár másodpercig 
zokog, csókolgatja Mariskát.) 

Papa (a szivarvéget az asztalra dobja, 
magára kapja a kabátot, odasántikál): 
Kornél! Gyermekem! (Sirás jön.) Havannai. 
(Derekát tartja, nyög.) Hadd térdelek le 
a királynő elé. (Letérdepel nagynehezen, 
elkapja Kornél kezét, szájára rántja, j 

Anya (kicsap a háló ajtajából): Ne merje 
átlépni az én házam küszöbét! (Berántja 
az ajtót.) 

Kornél: Már átléptem, angyal! (Ka-
cag, hajol papához, csókolja, ölelgeti.) 
Édes, édes, kedves, kedves, szegény, sze-
gény. 

Papa (sir): Havanna, kislányom, Ha-
vanna. Tudtam. Merszibiő! (Csókolgatja, 
tapogatja Kornélt.) Hekszensusszom van. 
(Megfegja a pincsit.) Ä vizslácskái is ne-
kem hoztad? Micsoda szaga van ennek 
a nőnek ! 

Mariska (felszedi a földről a holmit, az 
asztalra viszi. Felveszi a könyvet is, az 
asztalra dobja. Megáll, lehajtott fejjel, 
nézi Kornélt, sir gyöngén.). 

Kornél (leiejti papát, lép): Most hall-
gassatok ide! 

Mariska (lép): Itthonmarad? 
Anya (kicsap): Takarodjon ki a lakásom-

ból. (Sirós.) Mocsok! 
Kornél (berántja az ajtót). 
Papa (gesztus): Isteni nő. Az én leá-

nyom. Gyere a szivemre! 

Kornél (a háló felé): Jaj, még megsér-
tődöm! (Nevet.) Anya; (Eltolja papát.) 
Ne gyerekeskedjen, ö t percem van. Me-

gyek az Orfeumba. Holnap utazunk Ve-
lencébe ! 

Papa: En is. Kornél! (Bontja kifelé a 
dobozt.) Elmúlt a hekszensusszom. (Ki-
húzza magát, ugrik egyet.) 

Mariska (széket vett fel, megy Kornél-
hoz): Levelii a köpenyt, leül! (Âlâtolja a 
széket.) Äz asztal elé sétál, megáll, szembe 
Kornéllal. ) 

Kornél (homlokát simítja): Hát éra ott-
hagytam a fogászt. Megismerkedtem egy 
gazdag férfival. Egy hete hotelben lakom 
(emeli az ujját), de szólóba. Gyerekek, 
én ki vagyok adjusztálva, kaptam ezt a 
japán pincsit (megpuszlija ), az ezüst' riti-
kült', az ujjamra egy gyöngyöt. 

Papa (jambusban sétál, kivett egy szivart, 
megforgatja): Cabanos! (Szájába rakja.) 
Az én márkám. (Rágyújt.) 

Kornél: Platinatoglalattal, rögtön meg-
mutatom. (Gesztus.) 

Papa (sétál, szív): Meggy ógyitortál. 
(Szagolja a szivar tüzes végét.) 

Anya (kicsap, bőg): Oda a hírnevem! 
(Berántja az ajtót.) 

Kornél (hátrakiált): Tudnád, mit hoztam 
neked ! 

Papa (a dobozt a Schöberl-ágyra dobta): 
Mit? Mit? 

Kornél: Holnap délben eltűnök Pestről, 
csak azért' jöttem, azt ne higyjétek, meg-
haltam. A férfi rém kedves pofa, ő küldi 
a papának a szivart, anyának ezt a... 
(Kivesz a retikülből egy kis piros bársony-
skatulyát, kinyitja.) Nézze, (fiz asztalhoz 
viszi, leteszi. ) 

Papa (ugrik): Antik bross! (Füttyent.) 
Anya (kiugrik a hálóból, zokog): fiz 

öreg Nemadokné nem fogadja a köszöné-
semet! (Beugrik a hálóba, az ajtót nyitva 
hagyja, sir.) 

Duci (hangja): Volt pofája hazajönni! 
Papa (csókot' dob Koméi felé). 
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Kornél (kacag): Pocok, majd kap egy 
nyaklevest! És hoztam a házhoz egyelőre 
ezt a hatszáz krondorfit. (Bankókat vesz 
ki a retikülből, az asztalra teszi. A brossot 
kiveszi a dobozból, kezében tartja.) 

Mariskß: Köszönjük, nincs rá szükség. 
(Sirva iakad, szemére csapja két kezét.) 

Papa: Merszibiő! (Ugrik az asztalhoz.) 
Anya (hangja): Ne merj ahhoz a pénzí-

hez nyúlni ! 
Kornél: Non a magáé! (Elhárítja pa-

pát.) 
Papa (nyúlkál): Csak meg akartam nézni. 

Maja én visszaviszem a bárónak. 
Kornél (kacag): Az nem báró. Sőt nagy 

szociálista s ő magiai mend ta. 0 egy édes 
baba! (Nevet.) 

Papa (elvonul, ágaskodva nézi a pénzt). 
Anya (kirohan, sirva): Oda ne adják 

neki! 
Kornél (megfordul, elkapja anyát). 
Anya (beleesik Kornél karjaiba): htety-

kéné hö">ött egret, mikor elmentem előtte, 
kint1 állott az ajtóban. 

Kornél (csókolja, öleli anyát, kacag): 
Majd visszakapja .(Az autó lent dudál 
kettőt.) Jaj, vár a férfi. Gyerekek! (Sza-
badulni akar anyától.) 

Mariska (ölében összekulcsolja kezét, az 
ablakhoz sétál, homlokát az ablaknak tá-
masztja ). 

Anya (hányja, veti tejét): Szájné min-
denkinek mesél, a házmesterék is tudják. 

Kornél (rázza le anyát), suttyomban a 
hasára tűzte a brossot): Jó, jó, mindezt 
majd máskor, most nem éiek rá. 

Papa (lábujjhegyen az asztalhoz lép-
ked, nyui a pénz után). 

Anya: En nálam szerencsétlenebb em-
ber (észreveszi papát, ugrik, lecsapja az 
asztalra papa kezét j, a pénzemet! 

Papa: A családapának küldte őméltó-
sága! (Csapkodja angia kezét' a másik 
kezével. ) 

Anya (visit, csapja a papa kezét). 
Mariska (odatordul): Ur Jézus! 

• Kornél: Nem takarodtok? (Ugrik, el-
kapja a pénzt', a kredenchez fut, kirántja 
a telsőfiókot, bedobja a pénzt. Túlkiabálva 
papa-anya harcát.) Mariska kérem, hol-
nap a hotelból a londiner idehozza a 
régi holmimat, mindent, majd irok magá-
nak Velencéből. 

Papa (elpenderült az asztaltól): Mádám, 
mádám. (Az égő szivart nyújtogatja anya 
telé. ) 

Anya (visszavonul, öklével fenyegeti pa-
pát): A gyemiekei -szájából a falatot! 

(Kornélt megakasztja a beszédben.) Duci 
nem kap semmit? 

Kornél (retiküljébe nyul): Igaz, hol az a 
szemtelen. 

Papa (gőgösen gesztálva sétál fel-alá, 
magának beszél): Bagatelle! All right. Alá-
bonőr. 

Anya: Jaj! (Virgonc, beiut a hálóba.) 
Duci szivem, hallod! 

Kornél: Már beszéltem a íértival ma-
gukról. (Gyűrűt vett elő. ) Jelzem, arany 
szive van, borzasztóan érdeklődik, majd 
segítünk. (Nem kell félni. Az autó dudál 
egye t Az ablak telé. j Jövök már, jövök. 
Oda van értem. Azt ki se lehet mondani. 

Papa (qí ablak felé siet, integet): Mein 
kompliment. (Csőkokat dobál az ablaknak.) 

Anya (kihúzza Ducit a hálóból): Jöjjön, 
buta, csak megcsókolja utoljára, itt van 
ni. (Kornél karjaiba lóditja.) 

Duci (huzatja magát, fejét elfordítja). 
Kornél: Kisasszony! (Kacag, átszorítja 

Ducit, csókolja, elkapja kezét, ráhúzza a 
gyűrűt az ujjai a.) Egy kis emlék Kornéltól, 
jelzem valódi zatir. Na, hadd pusziljalak 
rakásta. (Elengedte Ducit.) 

Mariska (visszabökdösi papát az ujjával ). 

Angol és francia 
szines ingek 

Várady Béla 
Budapest, IV., Váci-utca 15. Szám 
FlókUzlef : IV , lUrr István utca 9 

le le fon JO-67 és 125-73 

tJ£ÈÛL Sieburgev és Társa 
Telefon 34-04 IV., Kigyó-tér 7 



60 S Z Í N H Á Z I É L E T 

Kornál (otthagyta Ducit): En rohanok. 
Papai (Megkapja papát, ölelgeti.) 

Duci: Nekem nem kell senkinek a gyű-
rűje. (Le akarja lántani a gyürüt.) 

Anya: Jaj, de szép, jaj, de értékes. 
(Csodálja a gyürüt, a hasára csapja a 
kezét.) Jaj, jaj, mi ez. (Elkapja az ujját.) 
Nézz ide. Brossom! 

Mariska (hangosan sir, két keze a sze-
mén, jön lassan előre). 

Papa: Hogy szeretnék elmenni Velen-
cébe! Sose gondoláztam! Tisztelem a ga-
lambokat, mondd meg a rividerci! (Duny-
nyogva ölelgeti, csókolja Kornélt.) 

Anya: Ez a drága lány! Két brossom 
lesz! Komisznét kitöri a pulykafrász. (Ro-
han Kornélra.) • 

Papa. (anyához kiált): Csak egy asszo-
nyom, eladtam a zálogcédulát! 

Duci (ugy tesz, mintha a gyűrűvel eről-
ködne): Nem akar lejönni. Bedagadt. (Az 
ujját a szájába dugdossa.) 

Kornél (papa képit veregeti): Jól vi-
selje magát, ne halljak panaszt. 

Mariska (megállott, sir, kezei a slzemén). 
Anya: Hal l ja? Hal l ja? Te, Sobri, te! 

(Ellöki papát Köméitől. Összeesik Kornél-
Jak) Áldott, jóságos teremtés. Iti hagyja 
ezt a boldogtalan anyját. (Sir, öleli, csó-
kolja. J Mm. Drága. Milyen uras keztyüje 
van! 

Papa: Üdvözlöm a gróf urat. Kompli-
ment. (Fejét csavargiatva sir, közben szi-
varozik. Utána néz a füstnek és az orrát 
nyújtogatva lép, lép visszaszívni a levegő-
ből az eleresztett Mistöt. ) 

Mariska (lekapja a kezét a szeméről): 
Jaj, ki az? Zoli? (Az előszoba telé lép.) 

Papa (sírva): Mit hoztok majd papának? 
Kornél (anyát elengedi): Bocsáss meg, 

szegény anyám. (Mariska felé nyújtja kar-
jait): Mariskám! 

Mariska: Csend! Zoli? (Az előszoba 
telé siet. ) Mimi. (Az előszobaajtónak fordul-
nak. ) 

Papa; Là piccolo mlartchesse! (Gesz-
íus.) 

Kornél (sir, nyitja karját): Jöjjön, csó-
koljam. (Zolira vonatkozik.) Aááá! (Hát-
rál.) 

Rudi (bebukik. Kurta, sárga überdher, 
legkeskenyebb karimájú zöld divatkalap, 
télreütődve. Az übi ujja falas.) Itt vagy. 
itt vagy. Kitaláltam. (Nekiugrik Kornél-
nak. ) * 

Duci: Betörő! (Beszalad a hálóba, be-
vágja az ajtót.) 

Anya (sikolt, kétkézzel a brosshoz kap). 
Mariska.- A doktor. (Összecsapja kezeit ) 
Papa; Hahaha, gaz fogász. 

Kornél: Mit keres itt? (Az ajtó felé löki. j 
Ki hitta ide? 

Rudi: Igen (birkózik Kornéllal), holnap 
utazol avval a disznóval Velencébe. 

Papa (ágaskodik): Kicsoda ön? Hogy 
merészel behatolni? 

Kornél: Kikérem magamnak. 
Duci (kidugja tejét a háló ajtaján). 
Mariska: Kérem, kérem. (Ugrik Kornél-

nak segíteni.) 
Duci (kifut a hálóból, megáll, öklét 

emeli ). 
Papa (en garda áll): A kardomat! 

(Kezévei kezd a levegőben vagdalkozni.) 
Rudi: Odalent vár a taxiban, láttam. 
Kornél: Semmi közöm magához, ne csi-

náljon itt botrányt. 
Duci: Ez a? az alak? (Fenyegeti az 

öklével. ) 
Kornél (sikolt): Kalapom. (Félreütődöifi 

a kalapja.) Összetépi a kosztümöm. 
Rudi: Nem fogsz utazni, azért is meg-

mutatom. 
Kornél: Jaj, vegyétek el a Diracsit! 

(Nyújtja a kutyát.) 
Rudi (kikapja kezéből a pincsit és el-

hajítja). 
Mariska.• Engedje Kornélt; vegye le itt a 

kalapját. (Lekalpja a kalapot Rudi fejéről.) 
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Papa (felkapja a pincsit, vigasztalja). 
Anya: Kirúgom ! 
Kornél (egyszerre kiabál Rudival): Nyo-

morult, nyomorult, nyomorult. (Tolja visz-
sza Rudit.) 

Rudi (egyszerre kiabál Kornéllal): Nyo-
morult, nyomorult, nyomorult. (Befelé tolja 
Kornél. ) 

Mariska (jajgat, beleragad Rudiba, le 
akarja húzni Kornélról). 

Rudi (rázza Kornélt): Visszajössz hozzám 
most rögtön, vagy itt tojtálak meg. 

Kornél (jobbra, balra próbál szabadulni ) : 
Engem nem fojthat meg, nekem nem pa-
rancsol én magávlal végezUem. Jaj hát! 

Rudi: Teeh, teeh, teeh! (Rázza.) 
Mariska.- Engedje lie, mit akar itt, 

mondja meg. 
Papa: Majd elbánok én evvel a mössziö-

vel. (Oda-odaugrik.) 
Duci: Papa, segítsen. 
Rudi (kapkodja tejét hátra Ducihoz): 

Nai na! (Rúgkapál hátra.) 
Kornél: Engedjen! 
Anya (ugrál egy helyben): Magzatomat! 

Gyermekiemet! 
Rudi: Eleresztiem, csak egy szót beszéljek 

veled! H á t hadd beszéljek! Csókoljalak 
meg! (Buktatja fejét.) 

Kornél (hátrakapja tejét): Hajam! 
Rudi: Kornél, Kornélkám! 
Anya (csapkod Rudi telé): Elraboltad 

a tecsületlem! 
Duci: Papa, jöjjön, papa! 
Mariska: Ne lármázzon, mondja meg, 

mért1 jött, engedje! 
Rudi: Nem íogják a nőmet elvenni, 

nem adom a nőmet! 
Kornél (kapkod, vinnyog, fuldoklik). 
Papa: Ä11 right'! Ki fogom vezettem'! 

(Duci ruhájába kapaszkodik, ugy segif 
húzni Rudit) 

Rudi: Âzért se, azért se! (Huzza, rázza 
Kornélt. ) 

Kornél: (Felhivom a férfit rögtön, hí-
vom lei a tértit! 

Anya: Ho l a seprű, kiseprűzöm! (Egy 
helyben körülugrál, j 

Papa: Gyáva poltron! 
Mariska (mindenkit húzgál, igyekszik 

csendet csinálni). 
Rudi: Még ma ielmegyek a Casinóba 

Sárgaföldi Sárinak kiverem a fogát! Ké-
rem Sárgaföldi Sári adta el a nőt egy 
ronda alaknak bosszúból, az az aljas dög. 
(Sírás.) Kornél elfog zülleni, el akar 
zülleni, ne hagyják. (Kapkod anya lábahoz. ) 
Maga az apja, maga aziédes apja. (Megkapja 
papa lábszárát két kézzel és átkarolja.) 
Maga az édesanyja, a szülő-anyját kérem, 
ne engledjék. 

Papa: Róma lábaim előtt! (Huzza Ru-
dit.) Eltapostam! Hitvány bérenc! 

Anya: At kell adni a mentőknek! 
Rudi: Kijelentem1 ez az én nőm, senkinek 

semmi köze, pusztuljanak innen! (Rántja 
őket, papát és Ducit. Rájuk csapja az ajtót.) 
Hol az a nő! (Ugrik Kornél telé.) 

Mariska.- Most már ne kiabáljon. Itt 
van! (Tolja Kornélt Rudi felé.) Beszéljen 
szépen Kornéllal. (Kornélhoz.) Halrgassa 
meg, kérdezze meg, mit akar. 

Kornél: Ne bántson, ne ryuljon hozzám ! 
(Äz autó dudál.) 

Rudi (Mariskához): Mondja meg a niőtn-
nek, hogyha itthagy, öngyilkos leszek! 

Kornél: Tessék! Jaj, a férti! Jövök, jö-
vök. 

Rudi (Mariskához): Itt ugrok le az ud-
varba rögtön, becsületszavamra 

Kornél: Bánom is én ! Engedjen ! (Rántja 
magát. ) 

Rudi: Milyen szégyent hoztál rám! Min-
denki röhög rajtamf 

Kornél (kacag): Nagy a bánatom! 
Rudi: Rz összes mind tudják, hogy Sári 

adta el a nőmet annatk a dagadt pasinak 
Papa (kinyomta az ajtót és kiböki a • 

tejét): Kérem a vizitkártyáját! 
Rudi (az ajtóra kiált): Nincs Vizitkár 

lyám! Majd rendelek. (Kornélhoz.) Nem 
fognak rajtam röhögni! Felmegyek az üsz-

bestiáknak a Casínóban összetöröm a fog-
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(Kornélhoz. ) Ott hagytad a ridikülöd, ott 
magad annak a viziborjunak ! 

Kornél: Kikérem magamnak! Hazudik. 
Arcátlan; (Sir a dühtől, j Hogy meri rám-
ïogni, szemtelen piszok, örüljön, hogy... 
(Sir.) 

Papa-. Én, mint császári és királyi or-
nagy. 

Anya (kiszúrja a fejét): Büdös! 
Rudi (átkarolja Kornnélt, sirás): Elszök-

tél, otthagytad azt a kócos sötét kis szobát, 
a kis imbiszt' kettesbe, tanítottuk egymást 
gitározni. Kérem, öt hétig a legszolidabb 
viszony. Mint két kis fecske örök boldog-
ságban öt hétig. Kérem öt hét a léghajon. 
(Kornélhoz.) Ott hagytad a ridikűlód, ott 
van még egy kis zseokendőd. Tudja, kijár-
tunk a Cirkusz-kávéházba délután, még me-
legidő volt, mernünk a ligetbe a Mennyor-
szág moziba, meg csónakáztunk estefelé. 
Kornél tanulni kezdte mlelletten a fogá-
szatot. Dolgoztam a legmélyebb undorral. 
Kekem nem kell senki, semmi, csak ez a nő. 

Papa (karját is ki tudta dugni, hado-
nász ) : Diszkvalifikálom ! 

Rudi: Kornél, én nem alszom, mióta el-
mentél. 

Kornél: Menjen már a fenébe! 
Papa: Száz rongy civilt' megeszek früs-

tökre! 
Kornél: Megyek! Jövök! 
Rudi: Kornél, hát ne légy őrült! (Ugrik, 

megkapja, rángatja vissza. Hz ablakhoz 
tordul. Äutö dudál.) Lemegyek, majd én 
elintézem ! 

Papa: Nehéz lovassági pisztollyal! 
Mariska: Vissza! 
Rudi: Kap egy tömést a torkába! (Kor-

nélhoz, ö.elve. ) Nem mégy, nem mégy, visz-
szajössz hozzám, hisz te szerietsz engem, 
le nem is tudod, te szeretsz engem. 

Kornél (tolja vissza két karjával): Sze-
relem, ha! hha! hha! Nem is ismerlek. 
Ki maga? 

Rudi: Szeretőd vagyok ! 
Papa: Bandage nélkül, végkimerülésig! 
Rudi: Mát a pénzért, te csak a pénzért, 

liât minek az a mocsok pénz neked. Hát 
nem lehlet azt a bűnös pénzt elfelejteni, 
háti felejtsd el, Kornél. Ne válj el éntő-
lem, ne taposs el, ne tegyél tönkre, ne 
oltsd le az én napomat. Én dolgozom, 
kínlódok, te csak sétálj, virulj, mosolyog-
jál. Elmegyek havat lapátolni, ruhatáros-
nak, szivarosgyerekniek, rikkancsnak. Ki-
pucolom a cipődet', mosok, súrolok, ha mej-
hülsz, széktüteát melegitek, cicuskám meg-
vetem az ágyadat. 

Kornél (kacag, egyik kezét kiszabadította, 
cesztál): Semtai közöm, metressz vagyok. 

Papa; Metresszek vagyunk, álábonőr! 

Rudi (félkézzel tartja Kornélt, rángatja). 
Kornél (gesztál félkarjával): Képviselők, 

igazgatók, nagy gyárosok. Fiam! 
Rudi: Megvan őrülve! (Elkapja a Kor-

nél másik karját is. ) Te, t> nézz a szemem-
be. (Kornél arcába hajlik, visszahúzza fe-
jét.) Mit kentél magadra! 

Kornél: L'origan! Llorigaah! (Elragad-
tatva rázza fejét.) 

Rudi (rázza két' karjánál fogva): Bü-
dösség. 

Kornél: Páríőő! Pááríőőh! 
Papa (kiszúrja fejét): Párfé! 
Kornél: Koktél kosztüm, ezüst róka, ta-

karékpénztár! Esküszöm. (Kacag.) 
Rudi: Mindenkinek a lábakapcája le-

s í e l ! 
Kornél: Annyi baj legyen, csak a negy-

venhatos, menjien! 
Rudi: Miből van a szived! 
Kornél: Cement! 
Rudi: Te, én elcsábítottalak! 
Kornél: Elcsábított, szeretem! Hülye, én 

csábítottalak el téged! Jaj, hadd menjek 
már! 

Rudi: Elcsábítottalak igenis, én felelős 
vagyok éried. Csak nem engedlek, az én 
nem vagy, nálam maradsz. 

Kornél: Ni, még mindig itt vagyok. 
Lorigaan kell nelqem. (Feltartja fejét.) 
Llorigaa... 

Rudi (lóhalálában beszél): Érted? Vlsz-
szajössz, te leszlel a kisasszony a rendelő-
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fen. Lesz kenyér a kezedben, akármikor 
térjhezmehetsz, majd megtetszel valakinek. 

Kornél (kacag): Hogyne, megőrültem, 
iérjbezmenni ! 

Rudi: Nem pedig lezülleni. 
Kornél: Lekötni magam, megőrültem! 

Pénz, pénz, pénz, pé|nz. (El akar szaba-
dulni. ) 

Papa (eltűnt). 
Rudi (huzza Kornélt): Nem mégy, nem 

szatadulszi 
Kornél (Rudit hirtelen átöleli, könyörög): 

Drágám, hát mit akarsz, ne állj az utamba, 
nézd, ha szeretsz, elengedsz. 

Rudi: Soha! 
Edes Eaba (behajlong az előszobaaj-

ton, mosolyog, kopogtat a levegőben, másik 
kézzel lapos csomagot emel, spárgán, szi-
var a szájában. Cilinde-. Krémsárga übe.-
ciger nyitva. Smoking. Keztyütlen. Meg-
áíl, hajlong. Picit tántorog. Leemeli a q-
cihndert. A csomagot himbálja.). 

Kornél: Itt van, csókolj meg, ne hara-
gudjál. (Nyújtja a száját.) Ne félj, még 
nem adtam térrinak a számai. Jaj, mera. 
kell. Engedj. Még egyet. (Odaadja a szá-
ját, a csók alól.) Nem felejtelek el. (Visz-
yzaadja a száját, a csók alól.) Soha, soha, 
sohasem. Eressz már. (Ä hajába mártja 
kezét. ) 

Rudi (zokog). 
Kornél /'átteszi karját Rudi nyakára): 

A'ajd irok neked! Majd levelezünk. 
Rudi (huzza): Nem levelezek! Inkább 

tragédiát rendezek. Te nem látod, hova 
lépsz, te leesel a pincébe, a sötétségbe. 

Papa (kiugrott a hálószobából. Cilinder. 
Ferencjóska, monokli. Pálca.): Ä11 right, 
Indulás! 

Anya (kifurakodik. Gálában. Még kap-
csolja magát): Én is.' most nézzen rám! 

Papa: öreg' csatalovakat nem viszünk! 
(Tolja vissza anyát.) 

Mariska: Jöttök vissza! 
Rudi (megint be akarja tömni Kornél szá-

ját): Te, kerestem tegnap és ma hetven 
krönt, megveszem neked az ingeket, mew 
azt a selyemstrimtlit, meg az amerikai 
sárga félcipőt, hallod, ugy fogunk élni, 
mint a Virágok az egymás árnyékában. 

Kornél (letépte Rudi kezét, dühvel): 
Menjen a nőjeihez, mit akar éritőlemi 

Rudi: Te nem1 tudod, mi vagy nekem1, 
ezt1 még sohasem érjeztem. 

Kornél (megáll, lefogja Rudi kezét'): 
Nézze, megmondom magának, mit várhatok 
én magától, maga nekem1 nem adhat sem-
mit. Ha már elbuktam, legalább jól aka-
rok élni; Sári kinyitotta a szememet. Én 
dekorativ nő vagyok. 

Rudi: Mint a halálom, ugy bennem vagy. 

(A Kornél kezét tartja kezében, ugy ütö-
geti szivét. ) Itt vagy bennem, az enyém vagy, 
rajtam vagy, mint a himlőoltásom, ugy 
megmaradsz, te, te azt nem tudod. Te, 
aljas, te hallgas-, te hülye, te nemi tudod, 
ázoknak az életét, én tedom. 

Kornél: De-ko-ra-Üv! 
Rudi (rohamosan): Én is olyan nő vol-

tam, olyan fiu voltam, te, az a kanális. 
Te, azok az urak csak bugyellárisok, nem 
emberek. 

Kornél: Megyek, elkéstem! 
'Rudi: Mát megtudnál olyan könnyen 

mást csókolni. Hát tudnál. Hát. (Simogatja, 
tapogatja.) 

Edes tata (lábujjhegyen be, a cilin-
der a kezétien, másik kezében a zsebkendő, 
a szemén tartja, ebből a kézből csüng a 
csomag. Csavarja tejét'. Megáll, leveszi a 
zsebkendőt, hápog, elejti telét, lép, mintha 
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szólni akarna, aztán visszalép, leteszi las-
'san a főidre a csomagot. ). 

feudi: Még ott van a szagod, o n ma-
radt a szobámban, otthagytad a bőrre-
tikfilöd, meg azt a pici zsebkendőt. 

Kornél: Ja). (Emeli tejét.) 
Rudi: Mióta elugrattál, ugy járok, mint-

ha nem volna jobbkarom. Mintha a jobb-
oldalamat a szél érte volna. Meri öt hetiig 
karonfogva jártam veled. 

KCnéL (sírásból): Hallgass. Nincs értel-
me. Mondja, mi lenne velem. 

Rudi: Visszajössz! 
Kornél: Igen, majd egyszer engem is 

kirúg, mint Sárit. 
Rudi: Nem, tégea nem, mint ahogy nem 

leszek öngyilkos soha. 
Koméi (az ablak feléj: H férfi, a térfi. 
Rudi: Bevertem a száját! Mikor jöttem 

nem akartam itt feltűnést a ház előtt! 
hz egész világnak kiverem a fogát! 

Kornél: Maga nem vesz el engem ; 
Rudi: Én már megvagyok őrülve! 
Kornél: De nem vesz el, de nem. (Rántja 

magát. ) 
Rudi (huzza, öleli): De, de! Elvesz-

lek. 
Kornél: De nem, de nem. (Tépi ki 

magát, j 
Rudi (vonszolja, öleli, a háló ajtaja 

felé tántorognak): De igen. 
Kornél: Non, nem, nem! 
Rudi: Szabad kérnem, halló! 
Mariska (kinyitja az ajtót, teje látszik, 

tolja kifelé papát): Itt van, itt van, kérje 
megi 

Papa: Gyerünk, gyerünk! Gukkierem! 
Rudi: Szabad kérnem a kezét. (Hur-

colja Kornélt egykézztel maga után, má-
sik karját kicsapja. J Redves leánya kezét, 
Kornéliát 

•Anya (Mariska mögött feltűnik): Liliom-
tipró! 

Papa (gesztus): Egy rongy fogásznak, 
soha! 

Rudi (papa eié bukott, féltérden): Bá-
jos leányát, leánya bájos kezét. 

Papa: Nem adom1 a lányom1 minden jött-
ment sviháknak! Nemes ember vagyok! 
(Mellére csap.) 

Mariska (papát ráncigálja): Mit ha-
zudozik ! Sose voltunk nemesek ! 

Papa: Nem is leszünk! Nem vagyunk 
rászorulva ! 

Rudi: Kérem a kezét, Kornél kezét! 
Kornél (rántja magát): Várnak, hivnak, 

jönnek! 
Papa: Nincs pénz! 
Rudi: Nem kell pénz; a nő kell! 
Papa: Hozomány nélkül nem engedem 

iérjhezmenni. Olyan nincs! Ä11 right'! 

iAnya (kikiált): fiázasságszélhámos! 
Rudi: Bájos Kornél kisasszony! (Gesz-

tái, bukik, hápog.) 
Mariska: Mi közük hozzá! (Rudihoz.) 

Alljon tel, ölelje meg ! (Rántja vissz; 
papát. ) 

Papa: Nem adom! Én vagyok a tulaj-
donos ! 

Rudx: Kijelennem, kijelentem, Kornél! 
(Fellál, malgához rántja Kornélt.) 

Mariska (huzza befelé papát): Ne bánt-
sa őket, buta! 

Papa: Nyilatkozni fogok! Gentleman-
üke ! 

Rudi: Kornél, Kornél, Kornél, örökre 
Kornél. (Öleli, szorítja, csókolja.) 

Kornél: Rudikámi Jaj! Nem vagyok 
eszemen! Engedj! Rudi! Boldogságom! En-
gedj! (fluzgálja fejét', tántorog Rudival, 
csuszkáinak.) Elesek! 

Rudi: Nősülök, Kornél hát mit szólsz, 
nősülök, te nősülök ! 

Kornél: Te, őrült, te, te, őrült, te, hát 
haqyj, őrült. 

Rudi: Te őrült, te, te őrült, a szivedet, 
te, ta őrült. 

Kornél: Jaj, ha most feljön a térfi! 
Még odalent varai Jaj, a férfi! 
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Rudi (hajlik, fölemeli Kornélt a leve-
gőbe, iölnéz ) : Te, kisasszonyom, kedve-
Bem, gyermekem! 

Kornél: Ugy lélek a tértitől! 
Rudi (tartja Kornélt, tázza részegen 

a tejét): Kis gyermekem! luitballon. (Fo-
rog vele.) 

Kornél: Leesek, leesek! 
Rudi: Május a fejem felett, a csillag 

az égen. 
Édes Baba (eközben megint belépett, 

most még előrébb jön, rázza a skatulyát, 
sir és mosolyog1 és sir. A zsebkendőt rázza 
Rudi s Kornél felé csavarja meghatotta^ 
a fejét'. Kicsit támolyog. Tátja a száját, 
szólni akar. ). 

Kornél: jaj, vigyázz angyalom! 
Rudi: Angyalok a menyországban, az 

arany angyalok trombitálnak hallod, (édes 
trombitaszót imitál), trahaha, én trombi-
tálok odalenn, trahaha. 

Édes Baba (pityeregve): Kérem szere-
tettel. (Még közelebb lép, nyújtogatja a 
skatulyát. ) 

Kornél (elsikoltja magát, Edes Babára 
mutat a karjával, kezd lecsúszni Rudiról). 

Rudi (az angyali trombitából tűzoltóság* 
trombitajelt csinál, megdermedve néz Édes 
Babára). 

Kornél: A férfi... a direktor ur. 
Édes Baba (lép, édesen, pityeregve): A 

Kuglert lentlel ejtette. 
Rudi: Ez az a vén csirkefogó! (Le--

ejtette Kornélt. Lép, emelt ököllel.) Meg-
akarta venni Kornélt! A feleségemet akarta 
megvenni. (Rohan, Édes Babára.) 

Papa (be, észrevette Edes Babát, össze-
üti bokáját): Respekt! 

Kornél: Jaj! (Huzza vissza hátulról Ru-
dit.) 

Édes Baba: Jaj, kérem szeretettel. Mo-
solyogva hátrál, hátranyúl a hátsó nadrág-
zsebhielz. ) 

Kornél (sikolt): Revolvert vesz ki! 
Anya (kiszalad a hálóból). 
Mariska (kiszaladt anya után, becsapta 

az ajtót): Mi az már megint! (Anyát 
megkapta, megdermedve néz.) 

Papa (kikapja Édes Baba kezéből a tár-
cát). 

Rudi (megint előre akar törni): Kije-
lentem... 

Papa (a tárca belsejét mutatja, fel-
háborodva): Meg van töltve! (Rácsap a 
tárcára, nagyot kacag. Kivesz eg!y ciga-
rettet, orrához emeli.) Alábonön 

Édes Baba (cilinderét leemeli, imbo-
lyog", mosolyog, üdvözlő gesztusokat ad.) 

Rudit (miközebn hátrahúzzák): Hogy 
mert ez az ember ide bejönni! 

Papa (mikor Edes Baba pillantása őrá 

(ísett, összekapja sarkait, a tárcát hirtelen 
hátradugja, mélyet hajol): Csúszik ezredes. 
(Azután előveszi a tárcát, emelgeti, kivül-
belül vizsgálja, rágyújt a cigarettlire, foly-
ton Édes Babára tekint lopva.) 

Kornél, Mariska (összesugdosnak izga-
tottan a Rudi háta mögött, közben ki-ki^ 
pillantanak Édes Baba telé. Rudit mind-
ketten togják). 

Édes Baba (előlép): Bocsánatot kérek 
a tolakodásomért... (Imbolyog, a zsebkendő-
ért nyúlkál.) 

Rudi (kapkod előre jobbkezével, köhög, 
gőgösen emelgeti tejét, lépni akar, min-
dig visszahúzzák. ) 

Kornél (félhangosan Rudi fülébe): Ne 
bántsa t e van csipve! 

Édes Baba: Kornélka lenn felejtette 
a Kuglert. (Lemutat a skatulyára.) Ni és 
gondoltam kérem... legalább megismerem 
a kedves családot, mér ne. (Nevetve be-
szél.) Kérem szeretettel, (megtörli az orrát.) 
Jaj. 

Kornél (Rudi elébe ugrott, hátra nynjtja 
két karját Rudira vigyázni. Iskolás leány, 
gyáva hangján): Direktor ur kérem szé-
pen én megmondom. 

Mariska (kiáltva Édes Baba felé): Kor-
nél térjhezmegy ! 

Édes Baba (törölgeti szemét, csavarja 
fejét, meghatottságában mosolyog): Én iti 
mindent hallottam, én kérem szeretettel. 
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Kornél (hősiesen): Én férjhez megyek. 
(Leengedett hanggal.) Ne tessék hara-
gudni! (Elébe nyújtja összetett kezeit.) 

Rudi: Csak haragudjon, tessék! (Gesz-
tus.) 

Mariska (lehúzza Rudi karját, nevetve 
néz föl rá, ütögeti a vállát, hogy csilla-
pítsa. 

Edes L'aba (Kornéllal egyszerre nyújtja 
ó is összetett kezeit előre, szijja az orrát, 
támolyog, csavarja a tejét folyton és moso-
lyog): Én nem tudtam, hogy igy szere-
tik egymást, hát mért nem mondta ez^ 
neketn kérem szeretettel. 

Anya (felbontotta a skatulyát, belenéz, 
ugrik örcméten, fut papához, halkan): 
Zsiga; (Papa kezére csapott egy kicsit.) 
Tészta, tészta, ( ö is bekap egy süteményt.) 

Kornél (majdnem sirva az elszántságtól, 
még egyet lép Ed;es Baba felé): Tessék 
visszavenni mindent, amit adni tetszeti. 
(Tépdesi lefelé keztyüjét.) Tessék a gyű-
rűm, tessék. 

Edes Baba: Szó se róla, szó se róla. 
1Anya (felijedi, egyik kezét a broche-ra 

kapja, a kredencig szalad): Brossom! 
Rudi (utána lépett Kornélnak, megrán-

cigálja): Ezt a maskurát is vesd le, min-
dent! 

Edes Baba: Kérem szeretettel, nem va-
gyok én olyan rossz gyerek, édes öcsém 
uram. (Cilinderét leveszi, s nyújtja előre 
jobbkezét Rudi felé.) 

Papa (hátradugva és megint előkapva 
H tárcát, előkelő gesztusokkal cigarettázva 
nagy kerülővel indul Édes Baba felé). 

Rudi (zavarba jön, hátrál): Pardon, 
pardon. 

Kornél (abbahagyja a keztyüvel való bab-
rát, jó kedve lesz. Bemutatja Rudinak 
Edes Babát): Igaz, a direktor ur, bemu-
latom. 

Mariska (oda-oda pillantott, odaszalad, 
'hátbaüti Rudit, mosolyogva áll meg Édes 
Baba felé iordulva). 

Edes Baba: Hisz ismerjük egymást lá-
tásból, kérem szeretettel, üdvözlöm. 

Rudi (kezet ránt vele, komoran): Fox. 
Édes Baba: Ugyebár doktor? Üdvözlőm; 

kisztihand. 
Mariska: En a Kornél nővére vagyok. 
Anya: Térdkalácsom ! (Egyik keze a 

brossra van tapasztva, másik kezével le-
nyui a térdéhez, Édes Baba felé lesve.) 

Edes Baba: A, kisztihand, üdvözlöm. (Ke-
zet akar csókolni.) 

Mariska (kezet fog édes Babával, el-
kapja kezét', papára mutat): Itt van az édes 
apánk, papa! 

Rudi (hátralépett, zavarban van, a ha-
ját simogatja). 

Kornél (Rudi mellére simult, kezével a 
Rudi arcát cirógatjai ) 

Papa (odaugrott, haptákot vág, hátra-
kapja a tárcát ß, háta mögé): Csúszik, 
sorhajóhadnagy. 

Édes Baba: Üdvözlöm a papát. (Mele-
gen rázza a kezét, hajbókolnak egymás 
orráig.) 

Rudi: Átlépett a tengerészeihez ! (El-
kacagja magát. Magához öleli jókedvűen 
Kornélt, szemébe nézleget.) Becsületsza-
vamra! 

Koméi (simul Rudihoz, osszenevetgéJ 
vele). 

'Anya (sirva): Itt van az a boldogtalan 
anya! (Siet Édes Baba felé, útközben is 
;a brosson a keze, másik kezét Mariska-
kának adja, vele sétál Édes Babához.) 

Kornél: Az én drága, jó anyám! (Geszt-
tus.) 

Papa (kiált Édes Baba szájába): Res-
pekt! Respekt! 

Edes Baba (kiált papa fülébe): üdvöz-
löm! (Anyához fordul.) Kisztihand, üd-
vözlöm. 

Mariska (székért szalad és Édes Baba 
háta mögé megy székkel). 
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Papa (a tárcát nyújtja Édes Babának): 
Méltányoztasson . (Mélyet hajol, behunyja a 
szemét, önmagának, j All right! (Nyújtja 
még a tárcát.) Elsöosztályu cigaretli. Li-
mited. Az én márkám. 

Édes Baba.- Kisztihand! (Huz egy ciga-
rettet, nevet.) Hái megmondom, mér jöt-
tem be. Mert egy kis baj van még itt 
avvai a hozománnyal kérem szeretettel. 
(Nevetgél, szájába veszi a cigaretlit. ) 

Rudi (köhint erélyesen): Nincs itt semmi 
baj! 

Mariska (oldalt lép, két kezét emeli s 
összekulcsolja, ugy figyel). 

Papa (szivére nyomta a tárcát és el-
dugta a Ferencjóska hátsó zsebébe. Gyu-
fát ránt Édes Babának): Pardon. (Láb-
ujjhegyre áll s többször emelkedik.) 

Édes Baba: (pillantással engedélyt kér 
a rágyújtásra Kornéltól és anyától. "Kicsit 
hosszasan gyújt rá, közben veregeti a papa 
vállát): Mert igaza van, kedves papá-
nak, hogy azt mondja, nem adja oda hozo-
mány nélkül a kisasszonyt. (Rágyújtott.) 
Kisztihand. Én mondom, igaza vajn ! (Ci-
linderét a székre teszi, a szmoking belső 
zsebébe nyul. ). 

Rudi (sertődve): Kérem, az az én dol-
gom! 

Papa (összeveri bokáját, mellére huzza 
kezét): Karakcer vagyok, excellenciás uram. 
Respekt! (Ä gyufa süti az ujját, ugrik 
egyet, eloltja a gyufát, körülnéz, aztán 
a nadrágzsebbe dugja. ) 

'Anya (sóhajt): Ô Istenem! (Hízelegve 
halkan.) Lábaim. 

Édes Baba (hizieliegve néz és hajlik 
Ruditól papáig): Pardon, bocsánat, már 
az az én dolgom. (Nevetgél, kihúzta a 
csek-könyvet s a mellényzsebéből egy kis 
aranyceruzát.) 

Rudi, Kornél, Anya (meglepetésükben 
egy lépést hátrálnak). 

Mariska (egy lépést hátrált, széttárja 
fearjait). 

Papa (egy lépést hátrált, lábujjhegyre 
állt, suttyomban néz a családra, emeli a 
mutatóujját a levegőbe). 

Rudi (egy karját emeli, rázza a fejét.) 
Édes Baba (papához fordul): Ha ked-

ves papa lenne szives a hátát ideadni 
íróasztalnak. 

Papa (lekapja az ujját, köhint, Édes 
Baba eléugrik): Alábonör, álábonőr! (Meg-
dűl, megfogja a Jtét térdét.) 

Édes Baba: Igy ni! (Felfleszi a csekk-
könyvet és kinyitja, odadül. ) 

Rudi (eszmél): De kérem! (Lépni akar.) 
Mariska (kezével zászlőjtelet ad, hogy 

Rudi ne szóljon bele.) 
Édes Baba (picit imbolyogva, nevet-

gélve): Tizezier, ha jól hallottam. 

Papa (áhitiattal rázva fejét, szemét ki-
nyitva): Minden összegét kibírok. (Le-
kapja fejét.) Alábonőr. (Áhítattal suttog.) 
Merszibiő, merszibiő, mgrsíibiő. 

Édes Baba (befejezte az írást, kitépte 
a lapot, könnyes hangon, átadja papá-
inak a csekklapot, másik kezével simogatja 
papa hátát, Kornélra pillant): Adjuk oda 
ezt a szentet ennek a kedves fiaftaln 
embernek. 

Papa (elvette a csekklapot, messze tartja, 
ugy néz rá): Merszibiő! (Rudihoz for-
dul, ugrik, lobogtatja Rudi előtt a csekk-
lapot.) Tizezer korona! Hozomány. Egy 
gentleman megtartja a szavát. 

Édes Baba (eltette a csek-könyvet s a 
plajbászt, szepeg, kihúzza a zsebkendőjét, 
ezijja az orrát, mosolyogva nézi őket.) 

Komét: Papa; Rudi! (Ráesik sirva, ka-
cagva, Rudi mellére.) 

Rudi (elhárító gesztussal): Én ezt nem 
fogadhatom' el! 
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Sc&âfer-cëg Telefonó—71.Alap. 1898 

S ELYEMHARISNYA JAVITÄS szemsze«« 
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MEDER és HUSZÁR Vacuum vállalaténál 
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LM PAP̂ PAP̂ PAP 
kárpi tosáru,vas és rézbutorgyâra 

Szőnyeg, giskröt, függöny 
ágy- és asztalterítőit, gyermekkocsik, nyugszékeh, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

Budai>esS, VIL, E r z s é b e t - k ö r ű t SO 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldők 

" l i f t INÓK SZALONJA 
Kelengyekészitő, ruhák különleges hímzései, jumper, horgolái, monti-
rozás stb. Budapest, VII. Damjanich-utca 24. Telefon: József 55—66 
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Anya (papához): Hadd néz em, Zsiga, 
mutasd! (Lép, nyújtogatja karjait.) 

Papa (nyújtja a csekklapot, elérzéke-
nyül, ráborul Rudira): Édes fiam, az éle-
temet, mindent, (Kornélt is magához kapja, 
ölelgeti őket) a gyermekeimnek. Elsö-
osztályu apa viagyok. 

Édes Baba (elsirja magát, a zseb-
kendő az arcán). 

Rudi: Nem, nem ! 
Marisk"- (odaszaladt, anyát eltolta, el-

kapta papa kezéből a csekklapot): Dehogy 
nem, adja csak idei (Fut véle a kre-
denchez, útközben megnézi.).. 

Anya (tut sirva a hálószoba te lé) : Fel-
költöm Duckőt, ilyenkor alszik! Duckó! 
Duckóm, drágám! (Eltűnt a hálóban, be-
rántotta az ajtót.) -i 

Rudi (kiszabadítja magát, Édes Babá-
hoz, gesztussal): Kijelentem, én korrekt 
úriember vagyok. 

Édes Baba (csóválja fejét a zsebkendő 
mögött, pityergősen, legyint): Nem baj, 
nem baj. 

Rudi (lép): Kérem, én az összeget vissza 
fogom adni. 

Édes Baba (szárítja szemét, igénlőleg 
bólogat szomorúan): Igen, lelkem, igen. 

Rudi (m^g egyet lép) : öö , egyenlő 
részletekben. 

Kornél (nevetve, sirva cirógatja papát). 
Mariska (bezárta a kredencbe a csekk-

lapot, siet vissza Edes babához, lelke-
sen): Istenem, mit mondjunk kegyednek... 
(Hirtelen másik széket kap fel, viszi. ) 
Tessék hely'et foglalni! 

Kornél (félhangon): Ugy-e, mondtam, 
milyen jó ember. (Szemérmesen eldugja 
arcát papa mellén.). 

Édes Baba (odament Rudihoz nevetve, 
nyújtva kezét): Na, nem kell csúfolódni 
gz öregebbikkel, kedves öcsém, kiszrtá-
hand. (Elragadja Rudi kezét.) Szervusz! 
(Szemükbe néz', jókedvűen, hangosan. ) Sze-
ressétek egymást, gyerekek. 

Rudi (kezet adott, összeüti bokáját): 
Kérem, kérlek, kérem. 

Papa (meghatottan): Ez az, all right! 
Mariska (lépett a második székkel Édes 

Baba után, leteszi a széket, körülnézve): 
Istenem, nem is tudjuk megkínálni semmj-
vel.... (Odasétál az .asztalhoz.) 

Édes Baba; H á t én kotródok ebből 
a szent lakásból, kisztihand! (Kezet csókol 
Kornélnak.) Nem zavarok, bocsánat. 

Rudi (hevesen): Pardon, ha volna ne-
talán egy lyukas fog... 

Kornél (roppant' meghatva, elnézve): 
Direktor ur.... i 

Mariska (Édes Babára pillantgat, iz-
gatottan válogat az asztalon a kész babák 
közt. ) 

Édes Baba (papa vállára ütögit): Tá-
bornok uram, nem jönne velem az 
orfeumba? 

Papa (kiugrik Rudi s Kornél közül, az 
asztalhoz): Alábonőr! (Felcsapja cilinde-
rét, pálcáját felkapja, szalutál.) Respekt! 
(Lépked Édes IBaba felé.) All. right! 

Mariska (szalad egy cifra nőstény babá-
val Édes Babához). 

Rudi (hajol): iHa netalán a jövőben 
a szájpadlás, bármikor... 

Papa (nézegeti magát, nyálas tenyérrel 
simítja a ierenejóska ujjait, vállát, büsz-
kén köhécsel). 

Mariska (odaért a babával): H a nem 
tetszik kinevetni, szeretném emlékbe adni 
kegyednek ezt' a modern babát. (Nyújtja 
bátran, pukkedlit rak. ) Saját készítményem. 

Édes Baba (szivére huzza kezét, mé-
lyet hajlik): óóó.. . 

Szabni , varrn i taní tok magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön fanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállatok. 
Kalaptanfolyam külön, n fiOiflDr FtolttÓl 

Tanfolyam müvirágkészltésre f i R « ^ R ^ e
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CHARLOTTE 
női kalapterem 

Budapest, VII , Erzsébel-kSiul39.III. 15. 
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Átalakításokat olosón eszközlök. 

Bo sányi-mUíerem 
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Bosúnyi György 26 

Bromeziist rotációs levelezőlapok, nagyitások. min-
dennemű reprodukciók csakis elsőrendű kivitelben. 
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ÖTÖTT U ORG OIT Kö t ö t t m 
készen és B rendelésre D IVATCIKKEK 

Harisnyák 

Kötő- és szöuőüzem 
VI., Sziv-utca 16 
Andrássy-ut és Lövölde-
tér között 
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Papa: Bravó! Saját találmányom. Mo-
-tíern ember vagyok. 

Mariska (éneklősen): Tessék elfogadni. 
Édes Baba: Kisztihand. (Elveszi a ba-

bát.) Sohase felejtem el. Kisztihand. (Ke-
zet csókol a babának.) 

Mariska (kezet ad Édes Babának). 
Papa: Fixum fertig! (Ä pálcával az 

ajtót mutatja, cilinderét emelve.) Direk-
ció, álábonőr! 

Mariska; Jaj, anya, hadd búcsúzzon el! 
(Fui a hálóba.) 

Anya (hangja, mikor Mariska benyit a 
hálóba): Nem lehet felébreszteni! 

Papa (beleragad Édes Baba karjába, 
viszi sebesen az ajtó felé): A lavoir, gye-
rekek, iarararaha! (A Marseillaise-t trom-
bitálja.) 

Édes Baba (a ibabát a hóna alá csapta, 
fut papával, cilinderével visszafelé köszön-
getve). 

Koméi (lép, karját nyújtja): Jaj, alá-
szolgája! 

Radi (együtt lépett Kornéllal, többször 
összevágja bokáját, vagdossa fejét a szü-
gyébe). 

Papa (az ajtóban): Egy puszit, édes 
pajtás! (Megcsókolja Édes Babát, fut ki 
vele. Kivül, kiáltva.). Respekt! 

Kornél, Rudi (egy picit hallgatóznak, 
aztán összenéznek lassan). 

Kornél: Te! (Összecsapja kezeit.) 
Rudi: Te! (összecsapja kezeit.) 
Kornél, Rudi (egy picit' ugy néznek egy-

másra, mintha álmodnának). 
Mariska (kilép a hálóból, odapillant Kor-

nélra, s Rudira, megáll). 
Anya (Mariska után kibukott). 
Mariska (rájuk mutat, hátrafordul): Pszl 

(Súgva.) Hagyjuk most őket! (Visszatolja 
anyát, Kornélt és Rudit nézve, mosolyogva 
iábujjnegyen belibben a hálóba, behúzza 
az ajtót.) 

Kornél (homlokára leszi kezét, jártatja 
fejét, az égbe néz. Előrébb lépked): Rudi, 
hát szólj! 

Rudi (előrébb lépked Kornéllal, kitárja 
karját', mintha viziót látna): Tizezer ko-
rona! 

Kornél (kacagva esik a nyakába Rudi-
nak, átkapcsolja két karjával Rudi nyakát). 

Rudi (körülfordul kacagva Kornéllal se-
besen, átöleli Kornél hátát). 

Kornél (lemászik a Rudi nyakából): Az 
a kis cédula, te! Tizezer! H á t mennyi az? 

Rudi (leejtette Kornélt, homlokon csapja 
magát): Őrület, annyi pénz nincs is a 
világon! Kornél, megveszem neked a, meg-
veszem (leborul elébe, elkapja Kornél két 
kezét, egyiket1 a másik után csókolgatja, 
beszéd közben), megveszem az összes csil-
lagokat az égről a holddal, a Margit-
szigetet, meg a Váci-utcát... 

Kornél (le akar ő is térdelni Rudi e lé): 
Neked, te drága, az aranyórákat, a lakk-
cipőket... 

Rudi (feláll, felrántja Kornélt, mellére 
huzza, simogatja a haját): Kornél, neked, 
neked az életemet és az életemet. (Mellé-
hez szorítja Kornél száját.) 

(Az autó Wordul lent. Elmlegy.) 
Koméi: Jaj (elszabadítja fejét, kacag), 

le bolond, megfulladok! (Megint a nya-
kába akar kapaszkodni.) Rudikám, hall-
gass ide. 

Rudi (karjába dugta karját, ragadja 
Kornélt körsétára, mint a tánciskolában. 
Gesztusokkal, a távolba nézve): Lakás, be-
rendezés. Egész modern felszerelés... 

Kornél (forrón, felnézve az arcába): 
Látod, én mindig ugy szerettelek, bocsáss 
meg... 

Tapéták Ä , 
N i e g e r K. V i l m o s c s á s z á r - u t 29 

b r o k á t és 
s z o b a f e s t é s 

I ü t ö t t k a b á t o t m é r l é k 8 z e r i n t k é 3 z i t 

ütö t t r e t i n t - Izabella gépköíötíe U l l i I I r u U U 1 M y , . , K i r á l y - u t c a 98. • • 

« A P n Ç VI. Nagymező-utca 8., IV. 5. Lift 
a i e r v i J t a FRANCIA NŐI D I V A T T E R E M 
Eredeti estélyi-, utcai-, ruha- és köpeny-modellek. Átalakí-
tást vállalok. Mérsékelt árak. Színésznőknek árengedmény 

+ KELETI J. + 
BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-UTCA 17. —'* * - I 

Gyárt legtökéletesebb kivitelben : Szabadalm. I 
sérvkötöket, haskötőket, gummigörosérhuriínyákat,! 
teategyenesitö gépeket (mlllábakat és miikezeket). I 
Dus választék az összes betegápolási és kozmetikai | 
olkkekben, valódi franola és angol gummlirukban. | 

Régiséggyűj tők ! veszek, eladok, 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség-üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz. 

modell kalapok 
Jutányos á r b a n k a p h a t ó k ! 
Diszitések, alakitások 100.— K-tól feljebb. 

Fischer Béiáné SffníBS 
Poloska é s molyiriús F I S C h ß T VUCUIMI R . T . 
Telefon : József 10—72 és József 60—88 V I I . , Dob-Utca 9 0 . 
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Rudi: Äz összes piszkos adósságok ki-
fizetése. 

Kornél: De én erre, mindig erre a 
Szegény családra gondoltam. 

Rudi: Bevezettetem a telefoni, a tele-
tont, a telefonhírmondót is. 

Kornél: És mikor egyszer azon a dél-
utón összevesztünk, emlékszel? 

Rudi (szökellve siet tovább Kornéllal): 
<jrammoton, meg stiglic a kalickában. 

Kornél (szökell Rudival, ugy sietnek, 
mint az iskolásgyerekek ) : Es akkor este 
togott meg az a (pítyergős lesz), én a 
testvéreimért akartam feláldozni maga-
mat'... 

Rudi: Es zenélőóra, barátom, zenélő-
óra! (Kacagva csapja karját a magasba.) 

Kornél (vidám hangon, rajongva): igen, 
csipkefüggöny, kávés, teás szerviz. 

Rudi (megállott, szembefordult Kornél-
lal, nevetye megkapja jobbkezét, elpende-
'ritt s ő jbalrp uguik): Hölgyek jobbra! 

Kornél (nevetve ugrik): Szobalány, elő-
szoba, jajj ! 

Rudi (megkapja Kornél balkezét, balra 
penderíti, ö jobbra ugrik): Színház ! És 
elmegyünk vacsorázni, ahol cigány van! 

Kornél (nevetvie ugrott balra): Konfli-
son megyünk haza! (Mellére repül Rudi-
nak. ) Te, te, tje ! 

Rudi (mellére kapja Kornélt, egyszerre 
Kornéllal): Te, te, te! (öleli , jár a fejük. 
'Sóhajt, komoly hanggal, j Kornélkám, mi-
lyen csúnyán kezdődött ez miköztüjik, lá-
tod, a pénz, mert pénz kellett, te, fekete 
bárány. L 

Kornél (simogatja Rudi karját); Mmm. 
Rudi (ringatja Kornél fejét): Te bársony 

arvácska, te ártatlanság, bocsáss meg. 
(Megcsókolja. ) 

Kornél: Elfelejtettem. (Emeli fejét, a 
szobában körülpillant.) Ezeken is segítünk, 
férjhezadjuk Mariskát is hamar. 

Rudi: igen és a fater is tei lesz mentve 
a föghuzás alól. Budán veszünk lakást ne-
kik, Mutternak úgyis levegő kell (emeli 
fejét), haa. 

Kornél: Igen, igen, milyen jó fiu vagy. 
Rudi: Olyan jó lesz most, meglátod, mi-

lyen hamar ledoktorálok. 
Kornél (nevet'vie, lelkesen néz föl az 

arcába): Majd én tanulok helyetted. 
Rudi: Majd kinni lesz a kapun arany be-

jükkel a kis| üvegtáblánk a njevünkkel. (Egy 
bos^tontorgást tett Kornéllal, fél karral 
öleli Kornél derekát, fél karral gesztál, me-
rengve elnéz.) Doktor Fox Rezső. 

Kornél (megállott Rudi mellett, karoiva, 
ánitattai fölnéz rá): Dr. Fox Rezső. 

Rudi: Fogorvos. 
Kornél: Fogorvos. 

Rudi: Délelőtt tiztől-egyig. 
Koméi (behunyja szemét): Délelőtt tíz-

lől-egyig. 
Rudi: Délután háromtól-ötig. 
Kornél: Délután háromtól-ötig. 
Rudi: Szegényeknek ingyen rendelés. 
Kornél (kivette karját, összeteszi kezét, 

pityergő hangon): Szegényeknek ingyen 
rendelés. (Fejét oldalt hajtja a Rudi mel-
lére. ) , 

Rudi (balkarjával oldalához öleli Kor-
nélt, dicsőséges gesztust ad a mafgásba, 
szinte dalolva): Tisztítás, túrás, tömés 
húzás. (Még lelkesebben.) Gipsz, porcel-
lán, arany és platina. (Melegen, mosolyog-
va, vízszintes gesztussal.) Hidak, vala-
mint teljes fogsorok, melyek jobban rajnak, 
mint az igaziak. (Hirtelen bizalmasan, meg-
hajolva, kezét1 mellére kapva, hízelegve a 
közönségnek. ) Ajánlja magát a nagyérdemű 
közönség' becses pártfogásába, Sziv-utca bü., 
első emelet, mindjárt a lépcsőtől balra. 

Függöny. 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körut 22. félemelet 

Siidfeld Gyula 
tapétákban 
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Valérla-u. 10 

Nagy »ál aszták 
modern finom 
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VI. Bulyovszky-u, 39. Telefon 185-61 
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Átdolgozást legolcsóbban vállal. 
Szalal Jenő speciális paplanüzletében, VII. Kertész-utca 35. 

UB.YAS PAL, főúri cipész 
b a l g a k l r . h a r c a g l szál l í tó 
! ¥ . , KapIony-uSca 3 . SZAÍ» G 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
K. Manci, Pécs. 1. Az Operaház már szü-

netel, a többiek e hónapban még játszanak. 
2. 1888. dec. 3-án született, nős. — Vár. 
Czakó Pál társulata most Egerben játszik. — 
F. J. Köszönjük, most nem tudjuk felhasz-
nálni, miután ilyesmivel el vagyunk látva. — 
Nobody. D'Arrigo Comél Fiúméban született 
1886. ápr. 18-án. Előbb a Ferenczy-kabaré 
tagja volt, onnan Miskolcra szerződött, Palágyi 
Lajos társulatához, azután Debrecenbe és 
1918-ban a Royal Orfeumhoz hivták meg, 
innen a Városi Színházhoz, 1920-ban pedig 
a Király Szinház tagja lett. (Életrajza meg-
van a „Színházi Élet" 1921. 24. sz. 47. oldalán, 
bizonyára kikerülte figyelmét.) 2. 1897-ben 
született, az újpesti társulatnál kezdte a 
pályát. — Georgette. 1. München, Georgen-
str. 20. 2. Még nem jelezték. 3, Erzsébet-
körut 50. — K. Lajos. Nem mindig egyformák 
ezek a zenék, szerzőjük is különfélék. — 
H. J. Szolnok. A felette hosszú, de kedves 
levele őszinte lélekre vall, mi is Önnel tar-
tunk ; ismerjük a küzdő lélek szárnyszegzett-
ségét és épp azért, mivel a sok-sok akarás 
ki-kitör a sorokból : bátran merjük a nagy 
szót kimondani : tessék szinipályára lépni. 
Az erős akarat már magában véve is nagy 
protekció, aki pedig a művészi pályára szánja 
magát, ugyancsak legyen erős akarata, a ked-
vező eredmény azután bizonyára nem fog 
elmaradni. — S. L. Az illető címével nem 
rendelkezünk. — Bonvivarit. 1. Budapesten. 
29 éves. 2. Mátiszfalván, Udvarhely megyében 
született, 1891. okt. 23. 3. Budapesten, 1894. 
márc. 3-án. 4. Dr. Halmos, miniszteri tiszt-
viselő, Teréz-körut 48. 5. A mozipályán mű-
ködött előbb, azután a Royal Orfeumnál. — 
Aranymadár. Meg fogjuk kérdezni a művé-
szektől. — Péceli műkedvelők. Rudas-darab 
azon színdarabra értendő, amelyet a vidéki 
színtársulat pompás együttesben tud előadni ; 
az ily darabban mindenki kedvére való sze-
repet kapott s a legkisebb szereplő is helyén 
v a n ; jól van betanulva és döcögősség nem 
fordul elő. Leginkább az olyan énekes dara-
bokra mondják, amelyben a zene, tánc, kórus 
a hatást előnyösen szolgálja, ilyen volt pél-
dául az 1860-as években Molnár György budai 
híres társulatánál a „Pünkösdi királyné" c. 
énekesjáték, mely oly kedvelt darabja volt 
a színtársulatnak, hogy azt Budán sugó nélkül 
adták elő ! (Ami páratlan eset a magyar szí-

nészet történetében). — Belvárosi látogató. 
Gaál Franciska Budapesten született 1904-ben. 
A Papnöveldei áll. felsőleányiskolát végezte, 
a Színművészeti Akadémiát pedig 1919-ben. 
1920-ban az Eskütéri Színházhoz szerződött, 
ahol Farkas Imre „Jeanette menyegzője" c. 
darabban mutatkozott be, az inas szerepében. 
Innen egy év után a Belvárosi Szinház hivta 
meg, ahol Szenes Béla „A buta ember" c. 
vígjátékában volt az első fellépte. Esküvője 
Lestyán Sándorra! 1922. jun. 11-én volt. 

Elsőrangú s z a b ó k t ó l visszamaradt férfiruhák 

H E R M A N N A L , 
ruhák kölcsönzése is. Színházi tagoknak kedvezmény 

az tor-léig EAD RADIEUSE 
tarns vagy fekete hajat nyer az Eig-

ner-féle dió-kivonattól. (50.— K). Eisner-drogeria, i6h 
kam. száll. Budapest, VI., Andrásy-ut 37. 

Ü Ö I ^ y f O í f f Ő l l S Í ápolá'aés^ÍhajszS'^eítávofltása 
legradikálisabb módszerrel, Mérsékelt árban elsöranga 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre telvétetngï 

„foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z A N T Ö N E BUDAPEST, HORN EDE-'JTCA 12. 52 

Lejátszott vagy törött 
hanglemezek megvétetnek 

WÁGNER 
hangszetáruházáben 

Bpest, VIII, József-körut 15 
Fiók: IX. Ráday-utca 18. 

l*alástí)y Her min 
nöl Oivaíaxalonfa :: Felaöertlösor 39 

Késxií anaol-francia ruQdHat, axlnpadl é s estélyi íoiletteKei 
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Színházi rejtvény 

Megfejtési határidő: junius 31. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 28-ik 

száméban közöljük. 
A Szinházi Élet' 1922. évi 24-ik számá-

ban közölt rejtvény helyes megfejtése: 
»Nyitány.« 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij : »A Gyurkovics lányok« cimü szín-
darab, a szerzlo, Herczeg' Ferenc auto-
gramjaval. 

II. dij : Medgyaszay Vilnta autogram-
mos fényképe. 

III. dij: Egy doboz »Flóris« csokoládé-
bonbon. 

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

'Helyesen fejtették meg: 3213-an. 
Az első dijat Knegier Frida (Budafok, 

Kossuth Lajos-utca 41.), a másodikat He-
Ivessy Etelka (Magyaróvár, Mosoni-ut), a 
harmadikat Éber Málika (Budapest, Hold1-
ut'ca 21.) , a negyediket Forgács Márton, 
(Kákóczi-ut 62.) nyerték meg. — A vidéki 

•eiS/'i^Cőkríek postán küldjük el a dijakat, 
a pestiek jelentkezzenek a szerkesztőség-
ijén délután 5—6 óra között. 

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

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

IIIMTOR ÉS REIEMEH 
VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

HUNGARIA 
CASINO HABZÓBOR 

Telefon - 18—08 

Drámát Sekszpir 
Poloskát Ditrichstein 
Legjobban irt. 

C . ó v á r o s i _ 

'airus* 
Városliget 

Telefon 55—55 

Naponta este V"8 órakor 
a fényes JuniusI 

nagy mi isor 
csütörtök, szombat, vasár- éa 
ünnepnap délután 4 órakor 
családi és gyermekelőadás 

Telefonon Is megrendelheti 

AZ UJSÁG-ei 
Tele fonszámok: Józse f 16-26, Józse f 13-53 

Épp most 
Haas-

megjelent 
lemez 

újdonságaink ! 
műsorát kérje l n g y e n 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
I s LEMEZOSZTÁLYÁBAN 
»ZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

ORAMMOFON- ÉS 
BUDAPEST, JOZ 

50.000 
ember látja 

n Duneparti korzón ebként a Reklám Automata-Müvek 
vetitéseit Iroda: Baross-tér 2. Telefon József 22—03 

Nyomta a Kultur« könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 





M E D G Y Á S Z A Y V I L M A I  
A J A R D I N V E N D É G E 


