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Furcsa darabeim. Tessék türelemmel 
lenni, mindjárt meg fogom magya-
rázni. De előbb jó lesz a szerzője ne-
vét megtanulni, mert a jövő szezon-
ban Beöthyék kihozzák egyik szenzá-
ciósan érdekes darabját, sőt talán ket-
tőt is; szóval a szerző neve: Luigi 
Pirandello. Némi használati utasítás: 
tessék elképzelni egy hatvanadik élet-
éve felé ballagó, őszszakállas leány-
iskolái tanárt, akinek mint novellairó-
nak igen jó neve van Itáliában, de a 
szinpaddal soha semmi dolga tnem volt. 
Egy szép napon, öt évvel ezelőtt, elő-
adják egy darabját, amely szédülete-
sen újszerű és merész; pár hónapon 
belül még egy néhányat. A közönség 
álmélkodik, megtölti a színházat, las-
sanként megszokja az uj hangot és 
még ujabb mondanivalót. !Erre az 
az öreg ur elkezdi ontani magából a 
jobbnál-jobb darabokat. Öt év alatt 
nem kevesebb, mint tizenöt darabot ir 
és valamennyi állandóan műsoron ma-
rad. Némely napon egyszerre négyet 
milanói vagy római színházban Piran-
dello-darabot tapsol őrjöngve a publi-
kum.!.. 

Eddig nem igen mertem jrni róla, 
mert az egész külföldön egyedül állot-
tam azzal a biztos hitemmel, hogy ez 
az iró a következő évek szenzációja. 
Három Idarabját (lefordítottam né-
metre, másfél éven át sikertelenül pró-
báltam bárhol is elhelyezni őket. Ma 
májs a helyzet és a magánvéleményt az 
egész világon szentesitették a leghiva-
tottabb fórumok: két héttel ezelőtt a 
newyorki Theatre Guild (ahol a Li-
liomot játsszák) direktora mesélte Ber-

linben, miközben együtt ebédeltünk, 
hogy Bernhard Shaw egy egész estén 
át magasztalta előtte Pirandellót, mint 
a jövő nagy drámaíróját és a »Hat 
szereplő keres egy szerzőt« cimü ko-
médiáját a jelenkor legérdekesebb da-
rabjának nevezte, egész jeleneteit 
idézte betéve. Ugyanezt a darabját és 
még egyet Reinhardt az ősszel Bécs-
ben és Berlinben személyesen fogja 
rendezni és a többi müvét is szétkap-
kodták, sőt a megirandókra is opciót 
vettek, többek közt Magyarorszá-
gon is. 

De ez a darab igazán izgathat is 
olyan kaliberű rendezőt, mint amilyen 
Reinhardt, mert benne úgyszólván a 
rendezőé a főszerep. Tessék elkép-
zelni: mikor a publikum a nézőtérre 
gyűlik, a függöny fel van már húzva 
és a szinpad diszlettelen, üres. A szí-
nészek és a rendező-direktor beszivá-
rognak és megkezdődik a próba, a 
megszokott, unott hangnemben, az el-
maradhatatlan veszekedésekkel, károm-
kodással, sértődéssel. De váratlan do-
log történik ; hat feketeruhás idegen 
személy, egy idősebb pár, egy fiatal 
ember, két gyermek és egy tünemé-
nyesen szép lány behatolnak ia szín-
padra a színházi szolga tiltakozása el-
lenére. Az izgalmas beszéd során ki-
derül, hogy ezt a hat személyt egy 
költő valamikor kigondolta, de a tör-
ténetüket aztán nem tudta, vagy még 
inkább nem akarta végigirni. 

De őket már megteremtette, tehát 
ők vannak és végig akarják élni az 
életük minden lehetőségét. Ki kell él-
niök magukat. És most megkezdődik 
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egy fantasztikus játék a kopár színpa-
don, melyet később előttünk diszletez-
nek be: szenvedélyes, vad, szerelmes 
történet, ami gyilkossággal, kettős ha-
lállal végződik, de amelybe belejátsza-
nak a színészek és az elképedt rendező 
kommentárjai; voltaképen a drámaíró 
agymunkájának a dramatizálása az 
pgész : a keserves küzdelem; a tér, és idő 
egységébe való beszorultság ellen, a 
színészek téves felfogása ellen, harc 
az elgondolás és a kivitel közötti el-
lentét ellen, de ezen ja kommentáron 
tul és felette, lüktet és vágtat a másik 
történés, a maga furcsa elemeivel : min-
den szereplő már magában hordja szü-
letésekor a Stégét, a költészet saját kü-
lön relativitási törvényén belül meg-
szűnt az idő és egymásutániság fo-
galma. A halottak halottak már élő-
korukban, de le kell és ki kell élniök 
hátralévő szerep-életüket, a frappáns 
és lélekzetelfojtó végső összeroppa-
násig. 

Amint látják, egészen újszerű elgon-
dolásról és megcsináliásról van itt "szó. 
De éppen ilyen merész a »IV. Henrik«, 
amely, Törzsnek lesz parádés szerepe 
a télen: történelmi darab — modern 
miliőben... Egy fiatal gróf a Canossa-
járó római császár ruhájában vett részt 
husz évvel ezelőtt egy arisztokrata 
lovas-tornán és a nyeregből a vetély-
társa bűnéből olyan szerencsétlenül bu-
kott le, hogy az agya többé meg nem 
gyógyult. Családja egy kastélyba in-
ternálja, hol magát IV. Henriknek kép-
zeli, körülötte korhű ruhába öltözött 
inasok és ápolók az udvaroncok sze-
repét játsszák husz éven át, amig egy 
nagy lelki megrázkódtatás — ifjúkori 
szerelmének látogatása — alkalmával 
kiderül, hogy már régen meggyógyult 
és tudatosan játssza az őrült szerepét. 
Most aztán mindent leleplezhet, kard-
dal torolhatja meg a régi bünt, amely 
az életét tönkretette és önként vállal-
hatja hátralévő évei tartamára a sze-
rencsétlen Henrik császár megszokott 
és örökre rákényszerült szerepét. -

Minden darabja nyújt valami szo-
katlan feladatot: van egy vígjátéka: 
»Hiszen nem komoly a dolog« a cime, 
amiben a női főszereplő az első felvo-

násban szánalmas öreg kómika, a má-
sodikban kezd kicsinosodni és a harma-
dikban elragadó naivává lesz. A »Gon-
dold meg, Giacomino!« főszereplője 
egy öreg tanár, akit a tanítványai ki-
csúfolnak, a direktora nyugdíjba akar 
kényszeríteni, de ő nem hajlandó az 
államnak ajándékozni egy fillért sem 
és elhatározza, hogy feleségül vesz egy 
tizenötéves kislányt, hogy legyen, aki 
a nyugdijat még legalább husz évig 
húzhassa. Hogy a kislánynak viszonya 
volt egy gimnazistával és gyereket vár, 
annál jobb! Legalább mindjárt »nagy-
apává lesz«. És éli bátran a maga 
boldog családi életét, a város guny-
röhögése közepett, mig a gyerek apját 
családja meg akarja házasítani. A sza-
kítás kétségbeejti az asszonyt és fel-
háborítja az öreg urat. Sokszor láttam 
ezt a jelenetet a iszinpadon, de mindig 
megríkatott. 

Tizenöt darab és mind uj és bátor és 
tele van eddig kimondani nem mert 
igazságokkal. Nemsokára látni és cso-
dálni fogják őket önölsjis. Nem: hinném, 
hogy csalódtam volna bennük. De ha 
ugy volna is, — nem fogom röstelni, 
mert jó társaságban vagyok a bizók 
oldalán: Bernhard Shaw és Max Rein-
hardt oldalán. 

Mr. S1LMAN JAY KAUFMANN 
a .The New-York Globe" színházi rovatvezetője volt 
vendége a hiten a magyar (óvárosnak. A kiváló ame-
rikai uságiró első utja Pesten Molnár Ferenchez veze-
tett. akihez azzal köszöntött be, hogy üdvözölni akarja 
a nagy magyar irót, akinek csodálatos színdarabját, a 
„Liliom'-ot Newyotkban nem kevesebbszer, mint 12-szer 

nézte végig. 
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„ " B ö t o s o t e " 

Pesti színészek uj egyesülete viseli homlo-
kán ezt a nevet, hogy „Botosok". De azéri 
ne méltóztassék a névből a közelmúlt idők 
atrocitásaira következtetni. Nem, ezek az 
urak, akik „Botosok" gyűjtőcím alatt talál-
koznak kéthetenként a Keszely-féle vendéglő-
ben, csupa szelidlelkü és érdemes ember. 
És nem is azokról a botosokról van szó, 
amelyeket télvíz idején a csizma fölé szokott 
húzni a fázóslábu utas s amelyek egy bizo-
nyos értelemben a házasságot, a kényelem-
szeretetet jelképezik. 

Az egyesülés elnöke Gyenes László lett, 
aki a „Botosok" céljairól a következőket 
mondta a „Színházi Élet" munkatársának : 

— Az egyesület inkább csak afféle 
asztaltársaság lesz, amely minden 
két hétben egyszer, időről időre, előre 
meghatározott helyen összejön, hogy 
a kartársi szellemet ébrentartsa és 
nevelje. Persze nem kulisszadolgok-
ról lesz szó ezeken az összejövete-
leken, sőt határozatilag kimondtuk, 
hogy apró-cseprő színházi dolgokkal, 
intrikákkal, házi pörpatvarokkal nem 
foglalkozunk. A barátság ápolása, a 
tehetségesek megbecsülése lesz fő-
célunk s ha aztán akad közben 
egy-egy nemesebb akció, amelyet 

fölkarolhatunk, poharazás közben 
baráti módon szépen megbeszéljük, 
így gondoltunk már arra is, hogy 
nyomorban lévő kollégák helyzetén 
fogunk enyhíteni, vagy idevetődött, 
jobb sorsra érdemes vidéki színé-
szeket karolunk föl, hiszen ezernyi 
ügy akadhat, amit jó szivvel, jóaka-
rattal, kollégiálisan el lehet intézni 
a jótékonysági egyletek és intézmé-
nyek bürokratikus határain kivül. 
Az egyesületbe a Nemzeti Szinház 
minden tagja belephet, a tagsági jog 
nem fölvételi kérvényhez és formali-
táshoz van kötve. Eg> etlen föltétele 
a barátság. 

— A , B o t o s o k ' a z é n szerény szemé-
lyemet tisztelték meg az elnöki mél-
tósággal, de ugyanilyen joggal ne-
vezhetnék magukat elnöknek Pethes 
Imre és Rózsahegyi Kálmán kollé-
gáim is, akik az alapitás munkájá-
ban velem együtt résztvettek s az 
asztaltársaságnál mint alelnökök 
szerepelnek. 
Ezeket mondta el az asztaltársaság céljáról 

a „Botosok" elnöke, Gyenes László. S ebből 
a programmból megállapítható, hogy a régi 
közmondás ebben a variációban is jó : 

„Nem botosokkal ver az Isten." 

A „botosok" 
Fenn a kocsin : Cs. Aczél Ilona, Márkus Emma, Rákosi Szidi, Váradi Aranka, Bajor Gizi. 
A kocsi mellett : Ódry Árpád, lvánfi Jenő, Rózsahegyi Kálmán, Kiss Ferenc, Gyenes László 
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Ez a fölényes humoru, szellemes raj-
zocska egy kilencéves tiu miivé. Nem 
öreg müncheni mester vetette papírra mó-
kás kedvében, nem egy párisi élclap raj-
izolója kanyarította le. Ä mester neve Rolf 
Gérard, foglalkozására nézve idősebb fiacs-
kája Mafalda Salvatini kamaraénekesnő-
inek, a berlini Staatsoper világhírűi csil-
lagának,' Mafalda Salvatini első budapesti 
fellépte alkalmával kapta Berlinben élő 
kisfiától ezt az üdvözletet, ft nagy éne-
kesnő tudvalevőleg a Városi Színházban 
aratta a sikereket az utóbbi napokban. Ä 
rajz érdekessége egyenesen meglepő és a 
hírneves mama személyétől függetlenül is 
megérdemli a figyelmet. És felkerestük 
Mafalda Salvatinit ezúttal nem a nagy 
művésznőt, hanem a két gyönyörű gyerek, 
Rolf és Orestes büszke édesanyját. San-
tuzza jelmezében fogadott, a Városi Szín-
ház öltözőjében, a nagyok mindem köz-
vetlen szeretetreméltóságával. És a maga 
(édes olasz nyelvén mesélt Rolfról. Meg-
tudtuk, hogy a kilencesztendős tiu nagyszerű 
nyelvtehetség és kitűnő muzsikus. De fő-
képen a festészethez, rajzoláshoz vonzódik. 
Valószínűleg festőművész lesz belőle. És 
akkor talán ismét ragyogni fog a Gérard 
név, akárcsak száz esztendővel ezelőtt. Nem 
puszta névrokonságról van szó.. Salvatini 
Mafalda férje, Qérárd ur, a nagy Gérard 
festőtől származik, Napoleon és XVIII. 
Lajos udvari piktorától. Gérard képei; Na-
poleon koronázási díszben, Josephine csá-
szárnő, az ftusterlitzi ütközet stb. az első 
császárság és a restaurációs idők művésze-
tének remek alkotásai nálunk is rendkívül 
ínépszerüek, a Kolduló Beliz]árt még a li-
jgeti panoptikumban, is láthatjuk, persze 
Viaszban. Ä kis Rolf úgyszólván rajzban 
igondolkozik; amikor édesapja a háborúban 

járt és a fiúcska még nem tudta olvasni 
az újságokat, lázasan rajzolgatta kezébe 
adott lapok illusztrációit, még a fejlé-
ceket is. Ez az olvasást pótolta nála. Meg-
ható, hogy ez az izig-vérig müvészgyer-
mek még sohasem volt édesanyja hazá-
jában, Olaszországban. Itália csak a vá-
gyaiban él, az álmaiban. Egy kis törfcé-
inetet mesélt el róla a nevelőnője, aki Ma-
falda Salvatini kíséretében érkezett Bu-
dapestre. Mindennél szebben festi a hűvös 
északon élő fiúcska déli napsugártól aranyló 
lelkét, ftmikor a testvérke megszületeti, ag-
godalmas napokat élt ái a család. Ä char-
lottenburgi palotában virrasztott mindenki. 
Ä kis Rolftól — két-három éves lehetett, 
— megkérdezték, imádkozott-e már. 

— Nem, — felelte könnyes szemmel a 
fiúcska. — Most ugy sem lát meg engem 
a Madonna. Nagyon nagy a köd. . 

Tino di Pattiéra 
Kinek a hangjára emlékeztet 
Tino di Pattiéra? 
Ha nő lenne és nem tenorista. 
Azt mondanám, hogy Pattiéra. * 

Újból ránkköszöntött 
A lantos és az igric éra 
Két Tinódi van ma Pesten, 
Tinódi Lantos Sebestyén 
És Tino di Péttiera. 

Mafalda Salvatini gyermekei 
Berlini felvétel 
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A „Színházi Élet" törvényszékének e heti 
vádlottja : Rátkai Marci. A vád közismert, 
másfél évvel ezelőtt hűtlenül itthagyott 
bennünket. A törvényszék azt az egyet-
len mentő körülményt vehette már figye-
lembe, hogy vádlott — mindannyiunk 
nagy örömére, boldogságára — önként 
jelentkezett a „Színházi Élet" törvény-
széke előtt. A törvényszék bevonul és 

megkezdi a vádlott kihallgatását : 
Nevel Rátkai Márton. 
Illetősége? Királyszinházi illetőségű va-

gyok. 
Kora ? Most születtem ujjá. 
Családi állapota 1 Hát lehet családi álla-

pota egy újszülöttnek? 
Hol született ? Mindig Budapesten. 
És hol szeretett volna ? Ugyanott. 
Mi a foglalkozása ? Budapesten színész, 

Amerikában igazgató. 
Ha nem lenne az, mi szeretne lenni ? Arra 

még nem is gondoltam, hogy más is lehet-
tem volna. 

Bíróság 5 percre visszavonul, hogy a 
vádlott gondolkozhasson. Szünet után elnök 
megnyitja a tárgyalást és újból felteszi a 
kérdést: 

Tehát mi szeretne lenni ? A „Liliom" 
szerzője. 

Békülékeny természetű ? Feltétlenül — az 
öltöztető szabómmal szemben. 

Ki a kedvenc irója ? Majdnem mindig, akit 
játszottam, de a legtöbbször, fájdalom, aki-« 
ket nem játszottam. 

Ki a kedvenc költője ? Megsértem a má-
sikat, ha megmondom. 

Ki a kedvenc zeneszerzője ? Mozart. 
Ki a kedvenc szobrásza ? Rodin. 
És mi a kedvenc étele ? Fasirozott hus 

szafttal és kelkáposzta. 
És itala ? Hideg spriccer. 
Szereti a sajtot ? Csak az ementálit, mert 

abban kevés a sajt. 
Szeret dohányozni ? Szenvedélyesen. 
Szereti a kritikát ? Nagyon — ha más-

ról szól. 

Mi volt élete legnagyobb élményei Haza-
érkezésem Amerikából. 

Babonás ? Nagyon ! 
Mi a kedvenc szavajárása ? Zárt tárgya-

lást kérek! 
Mit keresett Amerikában ? Dollárt. 
Igaz, hogy Amerikában szerelmes volt és 

nősülni akart 1 Szerelmesnek lenni ? Min-
dig ! Nősülni ? Soha ! 

Szóval nem nősül? Soha! Sohább! Leg-
sohább! 

Sok névtelen levelet kapott Amerikában ? 
Sok névtelen levelet, de mind alá volt irva. 

Hitt a névtelen leveleknek ? A névtelen 
levél furcsa valami. Aki irja, annak nem 
szokás hinni, de amit ír, abban muszáj 
hinni. Hittem én is. 

Ki volt legkedvesebb partnere Ameriká-
ban ? Fedákon kívül Turyné Ilona. 

Mi a véleménye az amerikai magyar szí-
nészekről ? Heltai Árpádról, Horvát Lajos-

ról, Tury Ilonáról, Síposa Jenőről és a többi 
úttörőről csak levett kalappal lehet beszélni. 

És mi a véleménye az itthoniakról7 A 
világ legjobb színészei itt vannak. 

Mit csinál a dollárjaival ? Nem gummi-
rádlizom el. 

Kinn hagyta a szivét Amerikában? A 
régit kinn. 

Jó érzés milliomosnak lenni ? Nem tudom, 
még nem voltam milliomos. 

(Ügyész kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy 
a vádlott elpirult.) 

Kedvenc jelmondata ? Soha ! 
Mit tud védelmére felhozni ? Az eredmény 

igazolja ballépésemet. 
Hitelesítse a jegyzőkönyvet: Tessék: 
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Tissieli ÖnKépxöRör ! 
A színészek közül, akik ma közismert mii" 

vészei a magyar színpadnak, nagyon sokan 
az iskolai önképzőkör katedráján kezdték 
működésüket. Ott szavaltak, énekeltek a ma 
népszerű irók, ott olvasták fel első novellái-
kat, verseiket. Az önképzőkörben bontogat-
ják szárnyaikat, onnét repülnek ki és nagyon 
sokan ma mér hires emberek. Darvas Lili, 
Törzs Jenő, Góth Sándor, Gellért Lajos, az 
irók közül Karinthy Frigyes, Szép Ernő és 
még sokan mások népszerű előadói, illetőleg 
felolvasói voltak a maguk korában önképző-
köreiknek. 

Felkerestük az egyes iskolák ezidei önkép-
zőköreinek elnökeit és megkértük őket, hogy 
nyilatkozzanak, milyen irodalmi működést fej-
tettek ki ebben az évben, mi volt a pro-
grammjuk, mit csináltak és mi a véleményük 
az irodalmi és színházi viszonyokról. Itt adjuk 
az elnök urak és elnöknők nyilatkozatait : 

Heks Jenő, a „Bozóky Lengyel Sándor Ön-
képzőkör" elnöke : 

— Mint régi és ál-
landó színházlátogató-
nak a már egészen be-
érkezett művészek nem 
nyújtanak annyi emó-
ciót, mint a fiatalok, 
akiknek fejlődése, ki-
bontakozása szinte 
szemeim előtt folyik le. 
Közülök Gaál Fran-
ciska nyerte meg leg-
jobban tetszésemet, aki 
a pesti leánypszihé 
típusát jelenti számomra és Rajnai Gábor, 
aki őseredeti tehetségét csak az idén tárta 
fel a maga egészében. A színház a mai 
kulturember számára életszükségletet jelent. 
Elképzelhető tehát, mit jelent akkor a tapasz-
talatokat nélkülöző diák száméra. Jelenti nem-
csak az élet szimbólumát, hanem magát a 
sűrített életet, melyben még a kisemberek 
világa is nagy vonásokban, nagy kontúrok-
ban jelenik meg. Határozottan állithatom, 
hogy a mai pesti diák az élet iskolájának 
expozícióját a színházban tanulja meg. Egész 
önképzőköri működésem alatt azon voltam, 
hogy a színházat és az irodalmat megszeret-
tessem barátaimmal. Azt hiszem, ez sikerült. 

Holló Zsazsa, a „Ref. Egyház Skót Tovább-
képző Intézetéinek önképzőköri elnöke : 

— Célunk volt az 
irodalmi fejlődés, de 
sokmindenféle akadály 
miatt,sajnos, csak keve-
set ülésezhettünk. Azon 
a pár összejövetelen, 
amit megtarthattunk, 
szavaltunk, énekeltünk, 
felolvastunk, vitatkoz-
tunk. Színházba csak 
ritkán mehettünk, mert 
a színház számunkra 

valami távoli dolog volt, legfeljebb, ha álmod-
hattunk róla. De mindent megtettünk, hogy 
kapcsolatot teremtsünk a szinház és irodalom 
és a mi szerény kis önképzőkörünk között. 
Hogy sikerült-e ? Szeretném hinni, hogy igen.., 

Ferdinándy György, a „Zrínyi Miklós Ön-
képzőkör" elnöke : 

— A önképzőkör 
ifjú költő-gárdája és 
tehetségesebb kriti-
kusokban gazdag, 
társasága a színházi 
élet minden mozza-
natáról az üléseken 
számot adott. Az 
ifjúság figyelme és 
érdeklődése főké-
pen a Nemzeti Szin-
ház felé fordult, de 
azért felolvasások és 

szabadelőadások keretében megemlékeztünk 
a többi színházakban előadott és bemutatott 
darabokról is. Azonban a kulissza mögött 
történtek is érdekeltek bennünket, ezért egyik 
társunkat kiküldtük, aki erről is beszámolt 
nekünk. 

László Emma, az 
képzőkör" elnöke : 

— Nekünk fiatal leá-
nyoknak a színház egy 
külön világot jelent, 
mást, mint a mienk, 
talán azért van, hogy 
oly sokan akarnak kö-
zülünk a színpadra 
menni. Nagyon sokat 
jártunk színházba és 
ugy csaltuk magunkat, 
hogy az önképzőkör 
ülésein részleteket ját-
szottunk az egyes látott darabokból, különö-
sen Shakespeare-szerepeket tanultunk nagy 
buzgalommal. De természetesen más ügyek-
kel is foglalkoztunk, elsősorban irodalommal. 
Könyveket és darabokat bíráltunk, sőt mi 
magunk is irtunk, fölolvastuk és az önképző-
kör volt hivatva dönteni annak kvalitásairól. 

.Büszkén mondom, hogy nagyon szigorúak 
voltunk magunkkal szemben. 

Havas Miklós, a 
képzőkör" elnöke: 

„ Erzsébet királyné Ön-

„Berzsenyi Dániel Ön-

— Irodalom? Szín-
ház ? Olyan nagyjelen-
tőségű és nagysúlyú 
kérdések, hogy nem ér-
zem hivatottnak magam 
ezekről nyilatkozni. Ön-
képzőkörünknek termé-
szetesen mások voltak 
a mértei, úgyhogy tár-
saimmal együtt nagy-
szerűen feltaláltuk ma-
gunkat. Azon igyekez-
tünk mindig, hogy te-
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hetségünkhöz és erőnkhöz képest, alkossunk 
valamii. Éppen ezért elsősorban saját dol-
gainkat olvastuk fel, de persze szavalatokban, 
ének- és zeneszámokban, sőt kritikai érteke-
zésekben sem volt hiány. Sokat és szeretettel 
dolgoztunk, hogy eredménnyel-e, azt majd a 
jövő mutatja meg. 

Kertész Henrik, a „Mikszáth Kálmán Ön-
képzőkör" elnöke : 

— Önképzőköri mű-
ködésünk alatt főleg a 
magyar és a külföldi 
klasszikus irodalommal 
foglalkoztunk, ennek 
tudható be talán az is, 
hogy a kör költő-tagjai 
többnyire klasszikus 
formában irt verseket 
olvastak fel. Természe-
tes az is, hogy legin-
kább, sőt mondhatnám 

kizárólag a Nemzeti Színházba jártunk. Min-
den jelentősebb darabról a kör egyik tagja 
beszámolót tartott, amelyet aztán megvitattam. 
Nagyon sokan voltak, akik előadó művészet-
tel foglalkoztak, ezek szavaltak, énekeltek 
vagy muzsikáltak ünnepségeinken. Én bizto-
san hiszem, hogy a „Mikszáth Kálmán Ön-
képzőkör" tagjai közül többen lesznek az 
«vek folyamán népszerű színészek, irók és 
muzsikusok. Nem szeretmén, ha ebben a 
hitemben csalódnék. 

Az „1. ker. főgimnázium Széchenyi Önképző-
köréinek elnöke Tóth Miklós, következőképen 
nyilatkozott : 

— A színház szá-
momra valami szüksé- 1 
ges „rossz." Szükséges- H 
ségéről nem kell bő- I 
vebben nyilatkoznom, H 
a rosszaságát magya- ^ J S 
rázza az a körülmény, ^ ^ H U r aMB 
hogy engem a színészi S r l j . . 
pályára csábított. Az | r "V '--jj 
opera érdekel a legjob- f; V B B 
ban, bár drámai szem- — 
pontból meglehetősen 
holt ügynek tartom. Hatását a muzsikán ke-
resztül érzem, hangom azonban nincs, tehát 
annak színpadra vivése, rám nézve teljesen 
reménytelen. Színházunk alapjában véve kevés 
van. Annál több a színházi jellegű üzletszerű 
vállalkozás. Az önképzőkörben a színház 
nem foglalt még helyet. Volt egy kis vegyes 
előadásunk a télen, több-kevesebb sikerrel. 

Uj népdal 
A Darvas Lili és Karinthy röpültek 
S az uj népdalt jegyezzük meg jól : 
Magasan repül a Darvas, 
Szépen szól. ^ 

Mihályi főrendező, Préger és Ábrányi direktorok 
között némi nézeteltérés volt a mult héten, miről a napilapok bőven megemlékeztek. 

Örömmel tudatjuk, hogy minden félreértés elsimult, szent a béke. Mit a fenti kép is igazol 
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Harsányt XmoU revtife a Sxigeí Színpadon 

Uj színház nyílt Budapesten. Gyönyörű 
helyen, elragadóan kedves színház, de nem 
csak szép, hanem nagyon jó is. Más intéz-
mény hónapokig küzd a kezdet nehézségeivel, 
amig megbecsültetést tud szerezni munkája 
számára. A Sziget-szinpaddal meg ugy van 
a dolog, mint a me&ében. Egy hónappal 
ezelőtt még senki sem tudott róla, egy héttel 
ezelőtt még meg sem nyitották — és most 
már egy csapásra, úgyszólván máról-hol-
napra Budapest ismert, népszerű, sőt negyon 
kedvelt intézménye lett, amelynek már meg-
van a maga saját eredeti hangja és karak-
tere Í8. 

* 

Mióta a Sziget-szinpad plakátjai és hirde-
tései elárasztották a hirdetőoszlopokat, a vil-
lamosok ablakait, a lapokat, — a pesti em-
bernek, akárhova néz, ez a cim ötlik a sze-
mébe : 

— Ilyet még nem láttam I 
Darabeimnek ez bizony eléggé merész. 

Amelyik darab ezt a homlokára meri irni, 

„Mennél kevesebbet!" (Divatrevü) 
Szöllősi Rózsi . 

Sziget Szinpad : »Ilyet meg nem láttam" 
Angelo foto 

az aztán darab legyen a talpén. Mert az ér-
deklődést felkelteni nagyon fontos. Nem is 
könnyű dolog. De még fontosabb és még 
nehezebb a felkeltett érdeklődést ki is elé-
teni. 

Aki gyalog, villamoson, vagy kocsin igyek-
szik a Margithid közepe felé, annak az alsó-
sziget Pest felé eső csúcsán egy ragyogó, 
sziporkázó uj fénycsoport tűnik fel, ami ed-
dig nem volt ott. 

— Ugy látszik, ez a Sziget-ezinpad, — 
mondják a sziget felé igyekvők. 

Csakugyan, az a Sziget-szinpad. Aki végig-
sétál a margitszigeti jegyszedők Scyllája és 
Charybdise között, pár lépés múlva már ott 
is van a célnál. Ahol a Márkus Imre jó 
kosztjáról nevezetes alsószigeti vendéglő és 
kávéház épületcsoportja áll, ott most a kávé-i 
háznak a Duna felé eső terrasza helyén mint-
egy varázsszóra szinház szökkent elé a 
földből. 

A kellemes elámulás vesz erőt az embe-
ren, ha ide belép. A hófehér faépitkezés 
Ízléses, nyári keretébe foglalt helyiség meg-
ejtően kedves. 

Gusztus ilyen helyen színházat hallgatni. 
Hátha még olyan pompás, amit játszanak, 
mint a Harsányi Zsolt revüje. 

Az uj szinpad igazgatósága olyan szerzőt 
keresett, aki jónevü is legyen és a neve disze 
legyen a színlapnak, amellett ötletes, kedves, 
elmés legyen, szellemének frissesége egy 
gazdag műsoron végig egy pillanatra se 
fáradjon el, mindig fordulatos és jókedvű és 
kacágtató és nagyon hatásos tudjon lt-nni, 
de az irodalmi színvonal féltve irott mesgyé-
jéről egy pillanatra se térjen le. És ha ilyet 
keresett, Harsányi Zsoltnál arravalóbbat nem 
is kellett keresnie. 

Harsányi szerencsés kézzel a revü-formát 
választotta a Sziget-szinpad első bemutatkozó 
műsorának megoldására. 

Már ahogy kezdődik, az is frappáns és egy 
pillanat alatt leköti a nézőtér érdeklődését. A 
szinpad néma és elhagyott, semmisem árulja 
el, hogy készül valami. Egyszer csak a néző-
térre besiet egy feltűnően elegáns fiatalember. 
Csakhamar hangos szóváltásba keveredik a 
jegyszedőkkel, de mikor kiderül, hogy lon-
doni hirlapiró, hirtelen nagyon csinyján és 
tüntető udvariassággal bánnak vele. A hir-
lapiró azonnal beszélni akar Magyarországgal, 
a néppel, az egész magyar nemzettel. A jegy-
szedő felküldi a színpadra az angol szer-
kesztőt, szóljon onnan a néphez, van itt el< g 
magyar. És a szerkesztő fel is megy a szin-
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padra és beszédet intéz a magyarokhoz. A 
magyarok mér csak azért is figyelemmel 
hallgatják, mert Berczy Géza játssza az angol 
urat és szédítően elegáns. 

Az angol elmondja, milyen nagy bajban 
van. Holnap lesz egy esztendeje, hogy lapja, 
a londoni Evening, megbízta egy hosszú és 
kimerítő cikksorozat megírásával a magyar 
viszonyokról, ő erre elkezdett először ma-
gyarul tanulni egy Londonban tartózkodó elő-
kelő magyar hölgytől. Ebbe aztán beleszere-
tett. De a hölgy nemrégen nyomtalanul eltűnt, 
ö most hajszolja a nyomét keresztül Euró-
pán. Most tehát itt áll, holnapra meg kellene 
kezdenie a cikksorozatot, de sejtelme sincs 
a magyar viszonyokról, viszont az imádottja 
sincs sehol. Dehogy nincs. Itt ül a néző-
téren. Mister Smart kitörő örömmel fedezi 
fel Miss Juliskát, aki felsiet hozzá a szín-
padra. Hamarosan kiderül, hogy a magyar 
hölgy szándékosan jött el Londonból. Neki, 
mint lelkes honleánynak fontos volt. hogy Smart 
megírja a magyarpárti cikkeket. Eljött tehát haza 
Pestre, hogy Smart a londoni kurizálás helyett 
idejöjjön kurizálni. Hát ez rendben volna. 
De hogy fogja az angol hírlapíró, akinek 
holnap reggel utazni kell, ma éjszaka tüze-
tesen megismerni az egész magyar társadalom 
közviszonyait ? A magyar hölgy kész van az 
ötlettel. Majd megkérik a színházat, hogy 

gyors és magvas kivonatban mutasson be 
nekik mindent itt a színpadon, amire az 
angol kíváncsi. Mindjárt meg is beszélik a 
rendezővel, az elegáns és nagyon kedves 
Bende Lászlóval, aki, tekintve a fontos haza-
fias célt, szívesen rendelkezésére áll a lon-
doni sajtónak az egész társulattal együtt. 

Az angol tehát elmondja sorban, miről 
óhajt Magyarországon sürgős impressziót me-
ríteni. És pedig : nyaralás, népszokások, ter-
mészeti kincsek, a politikai élet uralkodó 
vezéreszméi, a magyar vidéki mezőgazda-
sági élet, a valutáris viszonyok, az egész 
Európában elterjedt tánc-mánia pesti meg-
nyilatkozásai, magyar irodalom, magyar film-
viszonyok, a magyar színjátszó művészet, 
női divat, fürdőzési viszonyok, sport, klasszi-
kus tánc, a magyar zeneköltészet, a magyar 
közigazgatási élet. . . 

Szegény rendező a fejét fogja. Ezt mind 
bemutatni egy rövid műsoron ? Majd csak 
megpróbáljuk valahogy. Tehát nézzük meg 
a nyaralási viszonyokat. A függöny felmegy 
és a buboszlév konzulátus helyiségei előtt 
sort álló nyaralókat látjuk, akik a vizumra 
várnak. Ebből páratlanul mulatságos tréfa 
fejlődik, amelynek megírásával a kitűnő Zá-
gon István segített a szerzőnek a revü nagy 
munkájában. (Mint a hogy a következő szá-
mot, a „Kischgazda-csalód" kvartettjét B. 

„Divatrevü" 
Hámory Margit, Schuller Malvin, Kürthy Juci, Pintér Gizi, Kormos Blanka, Vaáry Irma 

Sziget Színpad : „Ilyet még nem láttam" Angelo f u t ó 

«g» 
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a tréfában, a 
hosszú vára-

Bernáth István elmés tolla szülte.) Szóval a 
vizumvárás szenvedéseiből negyvennyolc esz-
tendő játszódik le a néző előtt tiz perc alatt. 
Minden mondat vicc, minden szó kacagás. 
Áldori, aki Hessz urat játssza 
végén már paralitikus lesz a 
kozástól. Következik a ma-
gyar nép-szokások bemuta-
tása, hogy Smart tanulmá-
nyozhassa. És kipenderül a 
függöny elé egy újonnan meg-
választott nemzetgyűlési kép-
viselő : Kisch gazda, a fele-
sége, Kisch gazdáné és a 
gyermekeik, Kisch fiu és 
Kisch jány. Roppant mulatsá-
gos dolgokat énekelnek arról, 
milyen kulturált életet élnek 
itt Pesten. Végül még el is 
lejtenek egy shimmyvel kom-
binált kisgazda-csárdást. Mind 
a négyüket : Makláry Zol-
tánt, Pázmánné Gizát, Mi-
hályi Vicsit és Fülöp Sán-
dort, dörgő taps jutalmazza. 

Magyarország ter-
mészeti kincseire kí-
váncsi az angol 
sajtó ? Az antant 
mind elvette tőlünk. 
Legfeljebb a híres 
tihanyi visszhangot 
tudják neki bemu-
tatni, amely most 
ideszerződött a Szi-
get-színpadhoz. A 
rendező kiáll a szín-
padra és harsányan 
kiállt messzire a 
szabadba kérdése-
ket. A visszhang a 

Margithid távolából felel. És a feleleteket 
harsány kacagás fogadja. Például : 

— Mit érdemel a mult nemzetgyűlés, 
amiért végig csinálta azt a hosszú nagy ro-
botot ? 

— Botot. 

„A valuták" 
Mihályi Vilcsi és Horváth Magda 

Sziget Színpad: „Ilyet még nem láttam" Angelo foto 

„Afr. Theodor Smart 
és Miss Juliska* 
Berczy, Papp Jolly 

A visszhang 
hűségesen felel-
get. De egyszer 
csak kiesik a 
szerepéből. 

— Mi a véle-
ménye, — kérdi 
a rendező,— az 
ébredőkről ? 

— Hohó. — 
feleli általános 
meglepetésre a 
visszhang, — 

olyan bolond 
nem vagyok ! 

— Szabad a 
vallását megkér-
deznem ? 

— Nem ! 
Ezek után az angol szerkesztő 

joggal kíváncsi lesz a magyar 
politikai élet uralkodó vezéresz-
méire. A magyar hölgy büszkén 
magyarázza el neki, hogy meg-
szűnt az ezeréves magyar átok, 
a visszavonás átka. Politikai 
életünk vezércsillaga : az egység. 
És ezt mindjárt tanúsítja is egy 
tízperces kis vigopera. 

Ez a kis bolondság valóságos 
remekmű a maga műfajában. 
A szavazó Róna, a négy kor-
tes sorban Áldori, Makláry, 
Kertész Endre, Fülöp, hallatla-
nul kedves és jó figurákat csinál-

„Szöllősi Rózsi, 
hadserege" 
Hámory, Schuller, 
Kürthy, Pintér, 
Kormos, Vaáry 
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nak. Amit pedig Losonczi Dezső, a revü 
komponistája, ezzel a zenével csinált, az a 
legfinnyásabb zeneértők számára is csemege. 

mFö az egység" 
Fülöp, Róna, Áldori 

Csupa ötlet, tehetségés 
humor. A kis opera 
után percekig nem szű-
nik a taps. 

Mivel az angol be-
nyomásokat akar kapni 
a magyar vidéki gentry 
életéről, a színpad 
átalakul vidéki kávé-
házzá. Ide tér be nagy 
búbánatosan lumpolni 
nemes Firtes István 
ifjú földbirtokos (Kiss 
Ferenc, a Nemzeti 
Színház tagja), mert 
összekoccant a felesé-
gével. Három hónapja 
házasok és össze-
kapnak azon, hogy 
ha gyerek lesz, hova 
tolják a diófa-sifonérf, 
gyerekkocsinak. És a 
olyanfélét mondott, hogy aki az asztalt veri, 
az goromba pokróc és az ilyen ember nem-
zetségének jobb abbamaradni. Nagyon busul 
nemes Firtes István, miközben beperdül a 
felesége, Szöllősi Rózsi, hogy hazahívja az 
urát. És mivel az nem jön. csak azért is ő 
is nekiáll lumpolni. Végül aztán kiderül, hogy 
a menyecske éppen azért ideges és inger-
lékeny mostanság, mert . . . mert nemes Firtes 
István nemzetsége nem fog abbamaradni. 

Ezt a szivhez szóló egyfelvonásost, amely 
a nézőtéren számos hölgyet megríkatott. 
Radies Béla bandája kiséri még pedig bű-
bájos magyar nótákkal. Balázs Árpád, a 
hires magyar nótaköltő, négy legszebb uj 

magyar nótáját éneklik a darabban, amely-
nek frenetikus sikere van. Téli nagy estéken 
szokták ilyen tapsok jutalmazni Kiss Ferenc 
nemes művészetét és Szöllősi Rózsi kedves, 
tehetséges lényét. 

Utána szünet következik, mert az angol 
megéhezett és elmegy vacsorázni a magyar 
hölggyel. Elviszik az egyik nagy ládát is. 
Tudniillik Smart két nagy ládával érkezik. 
Az egyikben a ruhái vannak. (Berczy Géza 
ugyanis mint stílszerű és elegáns angol, min-
den számhoz külön öltözik. Pazar megjele-
nése a legszebb és leggazdagabb férfidivat-
revü.) A másik ládában a pénze van. A 
fontjait ugyanis magyar koronára váltotta a 
határon. Óriási láda pénzzel mennek el va-

csorázni, de mikor 
szünet után vissza-
jönnek, elfér a pénz 
egy kis cekkerben is. 

A vacsora rémes 
drágasága folytán a 
valuta - viszonyokra 
lesz kíváncsi az an-
gol. De viszont bor-
zasztóan sietne már. 
Azt kéri tehát, hogy 

a valuta-kérdést 
csapják össze a 
táncőrület kérdésé-
vel. 

Mivel a londoni 
Evening kéri, meg 
is teszik neki. Pazar 
kosztümben felvo-
nulnak az összes 
valuták. Mindegyik 
nagy derültséget kelt 
mert rá van irva az 

„Tömény színház-kivonat* 
Szász IIa és Gárdonyi Lajos 

hogy hely legyen a 
menyecske mérgében 

aznapi 
kurzus 
Avalu-

ták 
shim-

myver-
senyt 
tarta-
nak. 

Persze 
a ma-

gyar 
korone 
győz : 

Smart 
őt kéri 
shim-

,<4 Kischgazda-család" 
Fülöp, Makláry, Mihályi Vilcai 

Sziget Szinpad : .Ilyet még nem láttam" 
Angelo foto 
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azalatt, hogy az éjszakában valami nagyot 
koppan, azután elhallgat. Az ellenőr halálra 
itéli a kislányt, a hóhér jön is e bárddal és 
elvezeti az áldozatot. Mihályi Vilcsi olyan 
kitűnően és talentumosan alakítja a szepegő 
kislányt, Makláry pedig a zord ellenőrt, hogy 
külön melegen meg kell őket dicsérni. 

Az angol mozielőadást is akar látni. Ját-
szanak neki mozit is szívesen. Ha nem is 
vásznon, hanem eleven színészekkel. Csak 
a feliratokkal van baj, azt nem tudják vetí-
teni. Csakhamar akad azonban a színpadi 
munkások között egy, aki azelőtt mozi-ki-
kiáltó volt a Csiká?óban. Fülöp Sándor 
játssza ezt ellenállhatatlan humorral és ked-
vességgel. Eljátszanak egymásután hét-nyolc 
pici mozidarabot. A nézőtér hangos kaca-
gása egy pillanatra sem szűnik meg. A mozi-
darabok példátlan mulatságos kis viccek, 
van film a lakáshivatalról, a soroksári tej-
termelésről, a magyar borvidékről, az egy-
séges párt győzelméről, a norvég-magyar vá-
logatott mérkőzésről. 

Nagy feladat, hogy Mister Smart megis-
merje Budapest minden neves színészét. 
Kilép tehát Szász Ilona és Gárdonyi Lajos 
és ugy végigutánozzák az összes nagy csil-
lagokat. hogy a publikum nem tud hova 
lenni az ámulattól és a kacagástól. 

Női divat ? Fürdőzés ? Az angol nagyon 
siet, ezt a két dolgot is össze kell csapni. 
Szöllősi Rózsi belejt egy fantasztikus virág-
1 épben. Nyomában nyolc szép lány, mind 
különböző, virágot ábrázoló fantázia-kepbe 
öltözve. Az első strófa után leteszik a kepeket 
és ott állnak igéző, feszes fürdőruhában. 

Sportra kíváncsi az angol ? Majd a ren-
dező felolvasást tart neki a magyar futball-
sportról. Meg is kezdi a felolvasást, de a 
nézőtérről érkező zűrzavaros lárma meg-
akasztja. Berepült a nézőtérre egy labda, 
utána rohan két futballozó, akik iderugták : 
Kondor és Káldor derék cvikkeres tőzsde-
bizományosok, akik éjszaka titokban sportot 
tanulnak a szomszédos Mac-pályán. (Sala-
mon Béla és Kertész Endre.) 

Smart nem tudja nézni, milyen hibás a 
lábtartásuk. Felhívja őket a színpadra és 
tanítja. Sőt végül lassusági versenyt rendez-
nek. Kondor odaáll a rzinpad balsarkába, 
Káldor a jobbsarkába, a középen van a 
labda. Smart síppal indit, mint starter. Az 
nyer, aki későbben éri el a labdát, de menni 
mindig kell a labda felé, mozogni állandóan 
muszáj előre. A versenyt végre is az erősen 
vesztésre álló Kondor nyeri meg, mert meg-
vádolja a Káldor kis barátnőjét, hogy hűtlen-
kedik, mire Káldor nekirohan Kondornak és 
persze nekimegy a labdának. A Margitsziget 
ősi fái soha nem hallottak még annyi har-
sogó és végeszakadatlan kacagást, mint 
amennyi ezt a tréfát kiséri. 

Ballet ? Van az is. Még pedig gyönyörű 
ballet : az Operaház szép leányai, Zöbisch 
Ottó tanítványai adnak elő egy tánckölte-

myzni. De áttérünk az irodalomra és köz-
oktatásra. A magyar hölgy kihozza a szín-
padra a kis iskoláslányt, Mihályi Vilcsit, 
hogy elszavalja a vizsgaversét. Hadd lássa 
az angol, hogy milyen költő Arany János. 
De alig mondja el a kislány a címet, a né-
zőtéren felharsan egy borzasztó szigorú hang. 
A m. kir. állami gondolatszabaditási hivatal 
főellenőre van itt és figyelmezteti a kislányt, 
hogy ha felszólaláséval veszélyeztetni fogja 
állami rendünket, ő ezt keményen meg 
fogja torolni. A kislány szepegve kezd sza-
valni : 

Este van, este van, kiki nyugalomba . . . . 
Megállás I Az ellenőr szigorú szónoklatban 

fejti ki, hogy a felszólaló a nagyvárosok éj-
szakai életének minő erkölcstelenségeiről be-
szél. Erélyesen rendreutasítja. Most már 
komolyabb rendszabályok következnek. 

Ott egy nagyot koppan, azután elhallgat. 
Ahá I Nagyon jól tudjuk, — mondja az 

ellenőr, — mit értenek a destruktív költők 

„Zézé, a hindu jaguár" 
Fülöp Sándor 

Sziget Színpad : „Ilyet még nem láttam" 
Angelo foto 
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„Lassusági verseny" 
Salamon Béla 

Sziget Szinpad : „Ilyet még nem láttam" 
Angeto foto 

ményt, amelynek „Reggel, délben, este,' éj-
szaka" a cime. Ezt Spuller Margit még Anitra 
hires táncával is megszerzi. Kell-e külön 
megjegyezni, hogy a tapsok alig akarják 
leengedni őket a színpadról. 

Zene? Magyar zeneköltészet? Majd meg-
mutatjuk ennek az angolnak, hogy milyen 
komponistáink vannak. Kijön Budapest ka-
baré-primadonnája, Szöllősi Rózsi észbontó 
estélyi ruhában és elkezdi bemutatni a ma-
gyar komponálás gyöngyeit. De már az első-
nél baj van. „Nem mehet a háborúba . . ." 
énekli a szép Rózsi, de Losonczi a karmes-
ter figyelmetlen és véletlenül beletéved a 
zongorán a Pillangókisasszony egy melódiá-
jára. Szöllősi Rózsi hamar éttér egy másik 
számra. Losonczi már a harmadik sornál 
megint beletéved abba az operába, amihez 
a magyar kompozíció . . . hasonlít. 

És igy végig tiz számon. A zongorakiséret 
és az énekesnő folyton elválnak egymástól. 
A tréfa, amelynek „.'aj, de eredeti" a cime, 
végig leszedi a keresztvizet a magyar kom-
ponistákról. Persze, ők maguk nevetnek es-
ténként legjobban az ártatlan és sikerült 
tréfán. De nem nevet ám Szöllősi Rózsi. 
Olyan pompásan játssza meg a dühös és 
kétségbeesett primadonnát, olyan nagysze-
rűen izgat, idegeskedik, kiabál, sir, lemond, 
hogy ez a száma még a hires Toscát is fe-
lülmúlja sikerben, amelynek pedig egész 
Budapest tapsolt nem is olyan régen. 

Azonban Smart most már nagyon siet. 

Nem ér rá tovább. Várja a repülőgép, men-
nie kell Londonba. Pedig még sok tanul-
mányozni valója volna hátra. De támad egy 
mentő ötlete : 

— Nézze, Miss Juliska, magának fontos, 
hogy ezek a cikkek jól informált magyarpárti 
cikkek legyenek. Legyen a feleségem, jöjjön 
velem Londonba és sugalmazza a cikkeket. 

— A hazáért mindent ! — mondja Miss 
Juliska és a nyakába borul. Még forrón rr>eg 
is csókolják egymást. Amiért minden épkéz-
láb ember szivből irigyli Berczy Gézát, mert 
a magyar hölgyet Papp Joli játssza, aki 
hódítóan szép és elegáns, azonkívül finoman 
és tehetségesen játszik. 

— És azt a hátra levő kis darabot ki fogja 
megnézni ? 

— A publikum ! — feleli Berczy. És már 
indulnak is Londonba. 

A publikum pedig nemcsak megnézi a 
hátra levő bohózatot, hanem halálra kacagja 
magát rajta. „Az utolsó szó" a cime, Kertész 
Endre, Salamon Béla játsszék. 

A közönség kifelé indul a nézőtérről és a 
revü cimét mondja folyton, amit a szerző 
igen ravaszul választott meg, mert a darab 
cimének a távozó nézők csinálják a legna-
gyobb reklámot. 

— Ilyet még nem láttam ! 

„Mennél hevesebbet" 
Szöllősi Rózsi 

Sziget Szinpad : .Ilyet még nem láttam" 
Aiigelo foto 
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Blumenthal — amerikai világításban 
Äki Amerikából érkezik hozzánk, az már 

Magától rögtön Krözusszámba megy. Hiszen, 
ha ezer dollárja van, akkor magyar koro-
nában már milliomos. 

Pedig nem mind arany, ami fénylik. 
Az amerikai embernek az igiazi súlyát nem 
laiz|ok a mély meghajlások adják meg, ame-
lyek itt Budapesten a dollároknak szólnák, 
hanem otthon, az amerikai közvélemény. 
Äki itt milliárdos jenkinek számit, az ott-
hon, kinn még lehet olyan emfer , akit a 
•pesti kávéházi nyelv zamatosan pitiáner-
|nek szokott nevezni. Vagyis ^enki, de — 
senki. Hanem, aki odakinn is valaki, az 
aztán igazán valiaki. 

Ezért érdekes a pesti olvasó számára a 
legnépszerűbb new-yorki napilapnak, a 
»Morning Telegraph«-nak Budapestre érke-
izett legfrissebb száma, amely hosszú cik-
ket ir Ben BLumenthalról. Äz ametrikái 
lap ugyanis rendes rovatában, amelynek 
»Gallery of Notables« (notabilitások arc-
képcsarnoka) a cime, közli Blumenthal arc-
képét és a következőkét ir ja hozzá: 

Némely ember olyan világjáró ösztönnel 
születik, hogy otthonos tud lenni a világ 
minden sarkában. Äz ilyen ember a hatá-
rokat csak ugy homályosan veszi tudomásul, 
mint képzelt vonalakat, ahol az ember 
megmondja, van-e elvámolni valója és 
miután kikutatták a podgyászát, bírságol 
fizet a vámhivatalnoknak. Ben Blumenthal, 
New-York fia, aki itt 1883. junius 23-án 
született, ilyenfajta ember. Talán nem 
gondolt rá, de bizonyos, hogy közvetlen 
családi körét is erre az elvre alapította. 
A felesége, keresztnevén Mildred Hanna, 
langliai születésű, a lánya pedig, Mildred 
Constance, Sanghaiban, Kinában született. 

Mr. Blumenthal nyilvános iskolában ne-, 
velkedett és a doktori cim elnyerése végett 
a Kalandkeresési Egyetemre iratkozott be, 
még mielőtt húszéves lett volna. Üzleti 
ügyekben körüliutazta a világot és jár t 
Európa valamennyi országában. 

Azóta is nagyon sokat utazott. Például 
éppen ma indult á t Európába. Nem is 
tudni, hányszor kelt ái az Atlanti-oceánon. 
Talján ő maga sem tudja. A mi kitűnő 
világpolgárunk néha elfelejt számolni. 
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Mr. Blumenthal ritka összetételű ember. 
Ä bolyongási vágy olyaari ösztönös benne 
in int a cigányban, de viszont egyensúlyozott 
ember és éles üzleti esze van, amely a bo-
lyongásait jövedelmezően előnyössé tudja 
tenni. 

Még nem volt huszonkétéves, mikor már 
járt Indiában, Kinában, Japánban, a Filip-
pini-szigeteken' és természetesen jól ismerte 
Biz európai világvárosokat. 

Még nincs negyven és már sokra vitte. 
A »Hamilton Theatrical Corporation« el-
nöke, a'. »Export and Import film Company« 
elnöke, a »United Plays« elnöke, azonkívül 
elnöke és igazgatója számos európaii tárjsa-
ságnak, amelyek között szinháztulajdoncs 
és szinházvezető részvénytársaságok i s 

vannak. 
Az érdekeltségei annyifélék és olyan 

messzire ágaznak, hogy egyaránt van ott-
hona New-Yorkban, Budapesten, Párisban 
és Berlinben. 

Mr. Bulmenthal arról nevezetes, hogy 
ő volt az úttörője az európai film hozzánk 
valló és az amerikai film Európába való, 
importálásának. A Hamilton-cég révén ke-

lültek Amerikába olyan rendezők, mint 
Lubitsch, Joe May, Bukovetzki, olyan csil-
lagok, mint Pola Negri, Jannings, Liedtke, 
olyan filmek, mint a »Deception«, a »Gó-
lem«, a »Fáraó szerelmei«, a »Caligari« 
és »India titkai.« Az Export and Import Com-
pany produkálta »Az elveszett város«, »A 
dzsungel istennője« cimü filmeket és gyár-
tási tervei igen nagyok. És iaz Uniteid 
Plays kezeli az összes angolnyelvü szín-
padok számara azokat a színdarabokat és 
operetteket, amelyek a középeurópai álla-
mokban születtek. Az United Plays hozíta 
át Amerikába a »Cárnő«-t, a »Sztaimbul 
rózsájá«-t, a »Bucsukeringő«-t és más nagy-
sikerű darabokat. 

Az európai színházai között van a »Víg-
színház«, ahol a »Liliom«-ot és a »Cárnő«-t 
először játszották. (Itt téved az amerikai 
lap, mert a Cárnöt a Nemzeti Színház 
mutatta be.) 

Mr. Blumenthal tagja a »Friars«-nek, 
(előkelő sportklub New-Yorkban), de. nem 
sportol valami túlzott mértékben. Azt 
piondja, hogy neki a főszórakozása a 
munka. 
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A p e s t t I c o c s I K o r s z ó 
Vasárnap a Steíánia-uton 

Irta és fotografálla : Vasadi Ottó 
Hogy a tegnapi szép vasárnap délelőtt 

kikerültem véletlenül a Stefánia-utra, 
eszembe jutott a régi, békebeli kocsi korzó, 
Ämikor szakadatlan sorban robogtak a 
pompásnál-pompásabb fiakkerek, az elegáns 
jukkerfogatok, a kényelmes landauerek, a 
fess gigek, csak itt-ott tarkítva egy szerény 
konflissal, egy nem gummikerekü kétfoga-
tú val. 

í 

Most itt gubbasztok a szomorú, poros 
Stefánia-utonC egy kopott, töredező tám-
lájú padon és nézem a gyéren felbukkanó 
kocsikat: hol egy döcögős konflis, hol egy 
színehagyott, felemás lovu fiakker robog, 
azaz, dehogy robog, vánszorog el előttem. 
Hirtelen mulatságos ötletem támad: 
lefotografálom a mai pesti kocsikorzót a 
Színházi Élet számára ! 

Ä vasárnapi kocsikorzó! Egy vastag fa 

Kisfiú a bakon 

mögé húzódva, egymásután lekapok hat 
kocsit, amint többé-kevésbé lassú tempó-
ban elvonulnak a Stefán'a ut sétáló közön-
sége előtt. Äz első kocsi tipikus pesti 
konflis: a kocsis csakúgy lehorgasztja 
fejét, mint a lova, odabent pedig egy 
komplett család nyaral, apa, anya, fiu, 
leány. Ä második kocsi megint csak egy-

A nagyfuvarosné fiakkere 

fogatú, de »privát.« Sapkás kocsis haj t ja , 
mellette boldogan szorongatja az ostort a 
kisfiú, a család szemefénye, akire aggódva 
•ügyel a hátul ülő mama. 

A harmadik kocsit két ló huzza, egy 
kövér lilaruhás asszony terpeszkedik benne 
fehérbe bujtatott lánykájával. Valami nagy-
fuvarosné lehet a nyolcadik kerületből; 

Furcsa kis jármii következik: a pici, apró-
kerekü alkotmányban fehérsőréni;űi barna 

Ponnifögat 

ponni van fogva, amelyet csinos kislány 
hajt, a mamája mellette ül, hátúi, a kényel-
metlen inasülésen pedig az apja kapasz-
kodik. 

Az ötödik kocsi ismét egyfogatú, mé<j 
pedig a javából: magántulajdon, a kocsis 
hátul húzódik meg, a bakon pedig szép, 
fiatal asszony melleti elegáns öreg ur fogja 
a gyeplöt. 

Gyorsan, nesztelenül robog el mellettem 
gummikerekein egy elegáns fiakker. Ezt 
igazi kocsis hajtja. A bennülök, ugy lát-
szik, nem törődnek a ligeti levegővel, friert a 
kocsiernyő teljesen fel van hajtva. -Csak 
egy' pirosvirágos női kalapot meg egy sötét-
(sza'agos szalmakalapot látok bizalmas kö-
zelségben..., 

ö t órakor ismét lesbe állok, ezúttal 
a »Zserbó«-val szemben. Pontosan egy óra 
áiati kilencvennégy kocsi döcög el előttemi; 
ennél ékesebb szegénységi bizonyítványai 
alig akadna ma Pestnek. A legtöbb kocsi 

A komplett család 
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Uri kocsis 

most is egyfogatú; az első dijat feltétlenül^ 
az a hosszúkás »magánfogat« nyerné el," 
amelyben két fehérruhás, fehérkötényes 
hölgy ül hajadonfővel, a kocsi hátulsó ré-
szén pedig aranybetükkel ékeskedik a fel-
írás: 

Tauber A. mészáros, Dob-utca... 
Szó sincs róla, hiszen látni elegáns ko-

csit, amelyben csak ketten-hárman ülnek, 
sőt olyan is van, amelynek valamilyen sze-

Akiknek nem fontos, hogy lássák őket 

rencséskezü siber az egyedüli vendége, de 
a legtöbb vasárnapi fogat ugyancsak zsú-
folt; két egymásután haladó konflisban 
— a kocsison kívül — tizenegy embert 
számolok meg: az egyikben öt férfi, a má-
sikban hat nő ül. 

Érdekes, hogy a vasárnapi kocsikorzón 
a »gyengédebb nem« van túlsúlyban. Ä 
'szerény kispolgári asszonytól egészen a nagy-
stílű grande cocotte-ig a oesti női tár-
saság valamennyi rétege képviselteti ma-
gát a Stefánia-uton, sőt, amikor — a to-
vábbi riport-anyagról lemondva — hazafelé 
bandukolok, a Műcsarnok előtt egy való-
ságos primadonnával is találkozom: Honthy 
Hannát kocsikáztatja meg az ura, mielőtt 
beviszi a Kírályszinházba. 

Lassan, szomorúan döcög el mellettem 
egy üres konflis. Intek neki. Ä kocsis, egy 
sok esőt végigázott öreg legény, szolgálat-
készen hajt hozzám. Ämikor megtudja, hogy 
csak intervjuról van szó, elsavanyodik a 

tekintete, de egyszeriben felvidul, amint 
a gépemet nekiszegzem. Olyan barátságos 
arcot vág, amilyent csak tud; egyébiránt 
Berkovits Izidornak hivják és huszonnyoLc 
év óta koptatja a pesti kövezetei. 

— Teccik tudni, uraságod — panaszko-
dik — az én kocsim egy közönséges vas-
kerekü és én bizony nem kapok annyi borra-
valót,. mint egy gummirádler. Cakumpak, 
jó, ha megkeresek egy vasárnap reggeltől 
estig négyszáz koronát, hétköznap- persze 
ennyit se! Hát lehel ebből az embernek 
megélni? 

Tauber A. mészáros ur személyzete 

Megvigasztalom Berkovits urat, hogy van 
sok állami hivatalnok, aki még ennél is 
kevesebből kénytelen elvergődni, aztán bu-
csuzőul megkérdem tőle, jobb volt-e a há-
ború előtt? 

— Ajaj, — int lemondóan ostorával az 
öreg kocsis, hisz akkor két forintból gaval-
lérosabban élt az ember, mint ma, ötszlás 
koronából, amit én nem tudok megkeresni, 
mert teccik tudni, uraságod, én csak egy 
vaskerekü vagyok, nem egy gummirádler. 

A Jess' fiakker 

Lassan megbillenti a kalapját, aztán 
meglegyinti ostorával a fáradt gebét. Már 
döcög a »vaskerekü«, amikor még egyszer 
«hátrafordul. 

— A háború előtt? Äz ég és föld, ami 
különbség vlan, teccik tudni, uraságod? 

Teccik tudni.. 
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Ketten kinn, ketten benn 

Ion előtt a dobogón ott állott két fiatal 
egymással, az egyik civil, a n ásik bohóc. 

A civil van vagy húszesztendős, a 
bohóc még nem olyan öreg ember, leg-
feljebb tizenhét évet nyom. Mind a ketten 
izzadnak szegények, mert meleg van. 
Előttük a földön karéjban publikum áll, 
olyan publikum, aki nem fizetett azért, 
hogy ideállhasson, hallgatni. Se nincse-
nek ezek itt meghiva ide, mint kiválasz-
tott hallgatóság. Olyanformán vannak 
itt együtt, mint az a rongy parasztnép, 
aki a képviselőjelölt beszédjét hallgatja 
a piacon. Van itten a többek közt vagy 
hat darab villamos kalauz, meg kettő 

Trappban 

Útban egy konflisban 

szál m. kir. folyamőrségi katona, meg a 
rendes katonaságtól négy-öt fiatal, az-
tán egypár munkáskülsejü és egynéhány 
munkanélküli külsejü férfi. Meg azután 
vagy egy tucat asszonyleány, katonák» 
kalauzok, egyéb férfinép oldalán, hát 
azután meg egy-két öreg néni, magá-
nyosan. És persze egy csapat gyerek, 
mint minden helyen, ahol népség, katona-
ság összejön. 

Hát kérném, a civil fiu, meg a bohóc 
fiu közt jelenet foly k. Azt mondja a 
civil például: 

Zsurtársaság 

— Mondja, Tommi, maga okos ember, 
ugyebár. 

— Hogyne. Hogyne. 
— Ugye, maga járt gimnáziumba ? 
— Na igen. (Nagyot buktat a fején.) 
— Szóval maga remekül tud számolni. 
A bohóc nézi a civilnek az orrét (elég 

pisze orra van a civilnek), azután a 
publikum felé fordul és ugy szól a 
civilhez : 

— Tudja miért járta-nagumináziumba? 
— Mért Tommi? 
— Vizért jártam oda. Mert minálunk 

elromlott a kut. 

A gondolatátvitel 
(vagyis ketten voltak) 

Irta : SZÉP ERNŐ 
Kérem, a minap estefelé kint lógtam 

a Ligetben (egy kis rossz levegőt akar-
tam szini). Van ottan, kérnénr, a mutat-
ványos soron a Barlangvasut, meg a 
Mehanikai Lövölde közt egy gipszhelyi-
ség, akiben valami csodát árulnak, de 
hogy micsoda csodát, azt isten bizony 
már elfelejtettem. Az előtt a csodapavil-
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Magánfogaton . . . 

(Nem nevetnek.) 
— Helyes — azt mondja a civil. — 

Szóval, ha maga Tommi, gimnáziumba 
járt vizért, akkor maga remekül tudhat 
számolni. 

(Most a bohóc meg a civil egy percig 
sugdolóznak. Azt hinné a jámbor kül-
földi, hogy ezek valami misztikus témát 
beszélnek. Nem kérem. Csak amerikáz-
nak. Kimélik a hangjukat. Késő estig 
kell itt nékik jelenetezni, mégpedig jó 
erősen kajabálva Hét aztán folyton 
ilyen erőszakos szüneteket csinálnak és 

Konflison . . , 

azt sugdolózással töltik ki. Ugy, mint a 
színpadon a háttérben azok a színészek, 
akiknek nincs szólni valójuk, egymás 
közt diskurálnak némán, rendezői uta 
sitás szerint.) 

— Igen, hogy én remekül számolok. 
Azt meghiszem. 

— Nohát, Tommi, ha maga olyan 
remek számoló, mondja meg nekem azt, 
hogy mennyi kettő meg kettő. 

— Kettő meg kettő? 
— Igen, kettő meg kettő. 
(A civil rágyújt. A civil jelzem béké-

ben ő is elmehetett volna bohócszámba, 

oly komiszul van szegény felöltözve uri 
fiúnak. A bohóc pedig jobbadán csak 
a képivel bohóc, az össze-vissza van 
mázolva nemzeti szinnel, öltözete csak 
annyiból bohóc, hogy a kabátját kifor-
dítva vette fel. A gyerekkorban mink is 
szoktunk igy járni kifordított kabátban, 
unalomból ) 

Tehát a bohóc elkezd gondolkozni. 
Felmereszti a szemét, az ujjait ránci-
gálja. Számol magéban. 

— Jaj — azt mondja — nagy a lárma, 
nem tudok gondolkozni. 

Tényleg lárma van, a lövöldében elta-

Honthy Hanna a Stefánián 

lálták a dobost, a ringlispil-verkli pedig 
most kezdett rá egy Kálmánimrére. 

A bohóc behunyja a szemét, roppant 
gyorsan húzgálja sorban az ujjait, a 
szája rebeg, mintha imádkozna, azután 
hátrafordul gondolkozni, azután vissza-
fordul. azután somolyog diadallal: 

— Kettő, meg kettő . . . 
— No hát mennyi az? 
— Kettő meg keltő az négy. 
(Semmi hatás. Egy öreg néni áll mel-

lettem, cukrot eszik a zsebéből.) 
A bohóc meg a civil egy picit várnak. 

A civil elkezdi: 

Berkovits Izidor 
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— Hát ha maga ilyen nagy számoló-
művész Tommi, mondja meg, mennyi 
négy meg négy. 

A Tommi kinyitja a száját, ahogy csak 
bírja. így gondolkozik tátott szájjal egy 
percet. De érdemes is volt neki, mert 
kitalálta: 

— Négy meg négy az nyolc. 
(Tessék az egész jelenetet nagyon 

lusta tempóban képzelni A közönség 
közül egypáron tovább sétálnak. Nem 
baj, majd jönnek helyettűk mások.) 

— Hát most azt mondja meg nekem 
Tommi, hogy mennyi nyolcnak a f e l e? 

— Nyolcnak a fe le? 
— Nyolcnak a fele. 
Tommi nem is gondolkozik tovább. 

Nevet: 
— Fél nyolc! 
Csak Tommi mega nevetett, a pub-

likum nem követte. Már nehezebben 
nevetnek a népek. 

A jól sikerült tréfa után vöröspecse-
nyét játszottak egy kicsit a civil meg a 
bohóc, azt hiszem időnyerés céljából. 
Azután a civil tulkomoly arcot vett és 
szigorú hanggal szónokolt le a közön-
ségre: 

— Hát kérem, most következik a gon-
dolatátvitel művészetének a bemutatása 
A gondolatátvitel csodáját most találta 
fel egy londoni spiritiszta professzor. 
Felszólítom a nagyérdemű közönséget, 
lépjen fel bárki ide a dobogóra (a bohóc 

Kóbor Noémi : 
Jeruzsálem pusztulása 

Egy nagy 
írónak kivé-
teles tehetsé-
gű leánya : 
KóborNoémi. 
Maga a sze-

rénység ; 
mondhatni 

félve, lábujj-
hegyen tesz 
egy-egy ujabb 

Kóbor ÍNoémi lépést az iro-
dalomban, 

mintha attól félne, hogy egy Kóbor Tamás 
mellett nem szabad még egy másik Kóbor-
nak is figyelmet kérnie. Csakhogy hiába lép 
halkan, lábujjhegyen, minden egyes lépése 

az ujjával hiv egy kalauzt), én az illető 
gondolatát megmondom a szeméből, 
csakis azáltal, hogy az illető ütőerét 
erősen a hüvelykujjammal lenyomva 
tartom. Nem kell félni, tessék bárkinek 
jelentkezni, hölgy vagy férfi, nem kerül 
pénzbe. 

Ez egy kis mozgalmat csinál a nép 
közt. Mustrálják egymást, vájjon melyik 
fog fellépni? Persze, mindenki a többire 
vár. A civil: 

— Nohát előre. Nem harapom le az 
orrát. Tessék. Jöjjön maga, fiatal ur I 
Olt nil 

Az a fiatal ur egy kékkötős legény 
volt. Felkiabált a gondolatolvasónak, 
hogy: 

— Mit fizet? 
Erre nevettek. A civil zavarba jött. 

Kinyilt a szája, de nem szólt semmit. 
Talán nem birta a saját maga gondola-
tát elolvasni. A bohóchoz fordult, az 
éppen lepyet keresett a levegőben s ugy 
tett, mintha folyton le akarna esni a do-
bogóról. A civil meg a bohóc egymásra 
néztek és összeröhögtek. 

Az a vénasszony, aki mellettem állott, 
azt mondta félig nekem, félig maga-
magának: 

— Én fel nem mennék közéjük, az 
isten büntesse meg őket. Ezer forintér 
nem mennék fel. 

Én meg elléptem. Nem tudom, azután 
fölment-e valaki. 

olyan jelentős, olyan nagy távolságot fog ét, 
hogy fölfigyel rá mindenki, aki az irodalmat 
szereti. Legújabb müve a Jeruzsálem pusz-
tulása. Amig bővebben visszatérhetünk rája, 
itt csak annyit, hogy e drámai lüktetésse 
megirt mü ragyogóan reprezentálja irói ere-
jét, képzettségének ritka kulturáját egyaránt. 

KÖLCSÖNÖS ESET. Lázár 
direktor előszobájában talál-
kozik két művésze az Unió-
nak. 
— Te, mit csinálsz itt ilyen 

szokatlan időben ? — kérdi 
az egyik. 

— Kikérem az elsejei gázsimat. 
A kérdező csóválja a fejét. 
— Tartok tőle — mondja végre, — hogy 

ő is ki fogja kérni. 
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Itt vannak a bu rgsz i imzek 
Az elffluit hétfőn, délelőtt próba volt a 

Vígszínházban. A Burgszinház művészeinek 
lelső és utolsó budapesti próbája a Famrt 
ins Blaue-bó 1, amelyet nálunk Legszebb ka-é 
land néven ismernek. R színpadon egyedül 
éli egg öreg dáma és egy hevenyészve föl-
állított a j tó küszöbére rozmaringot szór. 
A nézőtéren magától értetcjdőleg csak na-
gyon kevesen ültek és mégis olyan taps dü-
börgött fel a jelenei után, mintha már az 
esti bemutatónál tartottak volna. Wilbrandt 
(asszonyt ünnepelték, az ő hatalmas, ellera-
álhatatlanul megnyerő művészetét. De ez 
a taps a többieknek is szólt, azi egész, 
pompás tökéletes együttesnek. 

A Burgszinház művészei az első elő-
adást megelőző este, sőt sokan az előadás 
napján érkeztek. így például a hires Paul 
Schmoele is. Magas, előkelő és szeretetre-
méltó ember, aki mindjárt az első este 
alaposan kivette a részét a »Fahrt ins Blaue« 
sikeréből. Az első este. . mennyi kellemes 
izgalom, mennyi kedves jelenet! Schmoele 
ott áll a Vígszínház lépcsőjén, D'Eguzon 
gróf maszkjában, hatalmas szarukeretes oá-
paszemmel és mosolyogva meséli utikaland-
jait Góthék-nak, Siebert az öreg doktor 
alakitója, a társalgóban ül, Molnár Ferenc-
cel beszélget. Jób Dániel és Roboz Imre 
utolérhetetlen elegánciával töltik be a két-
szeres házigazda tisztjét a nézőtér és a 
színpad előkelő vendégeivel szemben. 

A németek nagyszerű rendezője, Julius 
Strebinger, elsőrendű szinész. Kampós oál-
cájával a kezében vezeti az előadást. Síre-
binger fáradhatatlan; érdekes, rendkívül 
erőteljes kifejezésü feje hol itt, hol ott 
bukkan fő j a színpadi lámpák éles fényében. 
Az ifjú Reimers, ha nincs íelenése, a szán-
padot figyeli a kulisszák mögül, különös 
merev arccal, amelyen gyakorta átsuhan 
egy-egy finom mosoly. Komor Gyula dr., 
a Vigszniház dramaturgja, HäussermannaJ. 
cseveg. 

Pesti szerepléseihez különben egy rend-
kivül kedves história fűződik, amely mos-
tani vendégjátéka alkalmával is szóba ke-
rült, nagy nevetés közepette. A Burgszin-
:ház művészei Fulda »Zwillingsschwester« 
cimü vígjátékot adták. A meséje elég is-
mert. Egy mondatban: Orlando, a délceg 
lés gazdag zsoldosvezér megunja a felesé-
gét, aki szelid, csendes teremtés; az asz-
szony visszaakarja hódítani az ura szerel-
mét, elutazik, visszatér, mint a saját ikernő-
testvére; szilaj, tüzes viselkedésével any-
nyira viszi a dolgot, hogy a férj majd-
nem a saját feleségével csalja meg a fele-
ségét.. Nagyszerű előadás volt, Orlandot, a 
megboldogult Harry Waiden játszotta, a 
többi szerepeket Lotte Wilt, Seydtlmann, 
Zeska, Häussermann egy tökkel ütött pa-
rasztot alakított, olyan maszkban, hogy már 
ja megjelenését is harsogó nevetés fogadta 

Az egyik jelenetben előfordul, hogy Or-
lando pofonüti a parasztot. 'Általában sze-
gényt az darabon át ütik.) A fő pofon 
íazonban rosszul sikerült. Waiden ugyanis 
lelökte Häussermann lenszőke, sima, keiek 
jellemparókáját. Häussermann egy pilla-
natra sefti veszítette el hidegvérét, a paróka 
után kapott groteszk fájdalomtól eltorzult 
larccal, a fejébe nyomta és egy megkoroná-
zott király büszkeségével széjjelnézve foly-
tatta mondókáját. A legközelebbi oofon előtt 
azonban olyan kifejező, intő fintorral vi-
gyorgott Orlandora, hogy Waiden sújtó keze 
megállott a levegőben. Waiden legyintett, 
tnintha csak azt akarta volna mondani: 
IInkább nem: Hs mosolyogva elfordult. Häus-
sermann pedig még mindig ott állott gör-
nyedten, vigyorogva; pisze orral, élénk-
piros foltokkal az arcán. Waiden kezét meg-
állította ez a grimasz, a közönségét éppen 
ellenkezőleg. Csak zengett a színház a 
tapstól... 

A hölgyeket természetesen valóságos ud-
var veszi körül. Mayen Mária, ha ez ugyan 
lehetséges, szebb, fiatalabb, szőkébb és 
hieginditóbb, mint valaha. És fel kell je-
gyeznünk a tényt: Budapest művészi és tár-
sadalmi kiválóságai sorban álltak Wilbrandt 
öltözője előtt, hogy láthassák és üdvözöl-
hessék ezt a páratlan művésznőt. 

Wilbrandt asszony mindenkit elbűvölt. 
Mindenkit megkönnyeztetett, de öt magái 
'is meghatotta a meleg fogadtatás. A höl-
gyek valamennyien kissé lázasak voltak a2 
íelső estén Budapesttől. Külömötsen a szép 
(és fiatal fejedelmi termetű Landt asszony, 
üodek asszony, a »Legszebb kaland« nerr 
közönséges erővel jellemzett grófnője ét 
a valkürtermetü Wilke kisasszony. 

Molnár Ferenc 
Marton Böske raj: 
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Igazgató a bakon 
avagy egy rendkívül érdekes kocsikázás 
megható, de annál izgalmasabb, sőt kis 
túlzással tragikusnak is mondható a cimnél 

sokkal rövidebb története. 
I. FEJEZET 

(melyben elmondatik : milyen egy főpróba, 
ha esik) 

A közelmúlt leghosszabb főpróbája a mult 
hét péntekén zajlott le a Margitszigete.i. Zaj-
lott a főpróba egész pontosan este 11 órától 
hajnali 4-ig. A Sziget Színpad uj műsorát 
főpróbálták, de alig tartottak az első jele-
netnél, esni kezdett az eső. Finom, langyos 
juniusi eső, valóságos istenáldás. Mindenki 
örült az esőnek, legjobban Harsányi Zsoltné, 
akin szürke piros sávos selyemruha volt, 
könnyű selyemcipő, szürke kalap, ő azért 
Örült, hogy nem jégeső esett. Mert az is es-
hetett volna, s az jobban árt a selyemruhá-
nak. Szőllösi Rózsi nem örült annyira. 0 
épp szenzációs fürdőkosztümben énekelt és 
táncolt a nyitott tetejű színpadon. Oka volt 

. , nem örülni. 

'ÉMÉ/^vLa e ^ f ü í d ő ! 
kosztüm, ha 
vizes ? Eső-
ben az ember 
gummiköp-

penyt vesz 
fel, nem für-
dőtrikót. De 
SzöllőSit is 

azzal vigasztalták, mint Wertheimer Elemér 
direktort, hogy nyári kabarénak az eső a 
legjobb kabala. Erre elállt az eső. Lehetett 
folytatni az „Ilyet még nem láttam" cimü 
revüt. Alig hogy folytatták, ismét esni kezdett. 

Ilyet még nem láttam I — kiáltott fel 
örömmel Szabolcs Ernő. 

És színészek, kritikusok, a főpróba pub-
likuma bevonult az alsószigeti vendéglőbe, 
fedett tető alá. 

II. FEJEZET 
(melyben még mindig esik.) 

III. FEJEZET 
(esik.) 

1V-XXIII. FEJEZET 
(esik.) 

XXIV. FEJEZET 
melyben végre eláll az eső és folytatni 

lehet a Főpróbát) 
Folytatták is, de nem sokáig, mert a 

XXV. FEJEZET 
(-ben újra elkezdett esni) 

XXVI. FEJEZET 
melyben Bánóczi dr. főrendező kijelenti, 

hogy esőben nem lehet próbálni) 

. esni kezdett az eső 

— Akkor halasszuk holnap délelőttre a 
főpróbát — adta ki a rendelkezést Wert-
heimer direktor. 

— Hölgyeim és uraim ! — jelentette Bá-
nóczi a színpadról — haza lehet menni ! 

Ezt könnyű volt igy bejelenteni, de haza-

. . mindenki ivott és evett 

menni nem 
volt könnyű. 
Az eső zuho-
gott és hajna-
lodott is már 
és kocsinak 
híre - hamva 
sem volt a 
szigeten. A 

hölgyeken 
könnyű selyem- és batisztruhák voltak, az ura-
kon fehér nadrág, szalmakalap. A vendéglőben 
a pincérek pezsgőt és hideg ételeket szer-
víroztak. A főpróba publikuma reggelizni 
kezdett. Mindenki evett, csak Fekete József, 
az Apolló Színpad titkára nem. Ö nem evett. 
Sőt, őt ette a méreg. Aznap reggel vett egy 
szenzációs szalmakalapot, azt féltette, hogy 
elázik. 

XXVII. FEJEZET 
(melyben még egyre esik, de azért megis-
merkedünk egy hőslelkü rendőrfogalmazóval) 

Bizony kérem már hajnali négy óra volt. 
Ekkor ^ egy 

rendőrfogai-

tóL Nem tudta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

a hölgyek két- . . . egy hőslelkü rendőrfogalmazó 
ségbeesését 

és hősi elhatározással nekiszaladt az esőnek. 
— Könnyű neki — jegyezte meg Angelo 

mester, aki féltékenyen hallotta azt a szívből 
jövő éljent, ami a rendőrfogalmazót kisérte 
útjára. 

— Könnyű neki — ismételte Angelo — 
a rendőrök nem járnak szalmakalapban. 

A szinpatikus fogalmazó fél óra múlva egy 
taxiautóval és egy konflissal tért vissza. Meg-
kezdődött a főpróba-publikum hazaszállítása. 

— Előbb a 

mmMMí/ím 1 Ä U -
x*A Szabolcs Er-

nőolyan han-
gon, mint egy 
sülyedő hajó 
kapitánya. 

A kocsik el-
indultak. Az-
tán visszajöt-

tek, aztán újra elindultak. Aztán ujabb két 
konflis érkezett. Végül is négyen maradtak 
utolsóknak : Szabolcs Ernő, Angelo, Losonczi 
a karmester és Fekete. 

. . . előbb a hölgyek ! 
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XXVIII. FEJEZET 
(-ben van elmondva, ugyanolyan könnyű 
stílussal és érdekfeszítően, mint az eddig 

elmondottak) 
Fekete nem nyugodott a bakon. Zsörtölő-

dött, mérgelő-
,'/ / • . / / . - j ^ S S g É á j d ö t t , v e s z e k e d e t t , a z ' m a g y a r a ^ t a a 

azonfelül, hogy ő 

ÇrV ' - Ü • '? igazgatója is,egy 
. . . Fekete a bakon d i r e k t o r n a k pe-

dig nem a bakon 
a helye. A Vilmos császár-uton Angelo kiszállt. 

— Most Losonczít visszük haza. Kender-
utca 3. alá — adta meg a cimet a kocsisnak 
Szabolcs. 

A kocsis nagyot fohászkodott, s elindultak 
a Kender-utca felé. A konflisló is fohász-
kodott, viszont Fekete mér hangosan károm-
kodott, mert még most sem engedték be a 
kocsiba. Szabolcs nem reagált a sértésekre, 
hanem szép csendesen Losonczival együtt 
kiugrott a kocsiból. A kocsis és Fekete nem 
vettek észre semmit. A konflis döcögött 
tovább, belül üresen, de a bakon Feketével. 

XXIX. FEJEZET 
(melyben az iró maga is ugy nevet ezen 

a történeten, mint az olvasó) 
T Szabolcs és Losonczi találtak egy másik 
konflist, beugrottak és messziről követték 
Fekete kocsiját. A villamosok már vigan 
csilingeltek, amikor Fekete elérkezett a Ken-
der-utcába. A kocsi megállt. 

— Na I Mi lesz ? — mordult le a bakról 
Fekete. 

Választ nem kapott. Nem értette, mért nem 
száll ki Losonczi ? Leugrott a bakról és 
benézett a ko-
csiba. Aztán . /< A f j í ///%'' ' 
felnézett az / ' •"' 
égre. Aztán az 

nézte egy pil-
lanatig, aztán 
vissza ült a 
b a k r a . , . . A konflis üres volt 

— Értse meg — magyarázta a kocsisnak Somogyi Nusi Saltjőbadban 

— Fekete üljön a bakra — rendelkezett 
Szabolcs — mi hárman bennülünk. 

Fekete nem akart a bakra ülni. 
— Akár gyalog is mehetek, a kalapom 

igy is elázik — mondta, de azért felkapasz-
kodott a bakra, mert Szabolcs azzal fenye-
gette meg, hogy otthagyják a szigeten. 

Elindult a konflis. 
— Vilmos császár-ut 14. Előbb Angelót 

visszük haza — mondta Szabolcs. 
így is történt, de, hogy azután mi követ-

kezett, az a 

— belül üres volt a kocsi, én pedig kinn 
áztam a bakon. Ráadásul még nekem kell 
majd kifizetni magát. 

— Most már dögöljek meg ! Itt maradok a 
bakon. Vigyen haza. 

De azért a szalmakalapját betette a ko-
csiba, a nagyülés közepére. És hazament. 

A sarkon pedig Szabolcs és Losonczi a 
hasát fogta a röhögéstől. Losonczi a Sza-
bolcs hasát, Szabolcs a Losoncziét. Ugy 
röhögtek. 

XXX. FEJEZET 
(mely egy goromba levélről szól, melyet nem 

tesznek ki a kirakatba). 
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Még alig egy hete, hogy a Sóhivatal föl-
állítását bejentettük a közönségnek s a posta 
máris ontja a Sóhivatalhoz intézett kérdé-
seket, kérvényeket és panaszokat. Ebből is 
látszik, hogy a hivatal fölállítása országos 
szükséget pótolt s a kormány már is komo-
lyan foglalkozik azzal a gondolattal, hogy az 
interpelláló ellenzéki képviselőket a „Színházi 
Élet" Sóhivatalához fogja utasítani gyors és 
hathatós elintézés céljából. Ismételten fölhív-
juk azonban olvasóinkat, hogy a Sóhivatalhoz 
intézett kérdéseket röviden és tömören fogal-
mazzák meg, mert minden másként fogalma-
zott kérvény sójövedéki kihágás alá esik. 

Az eddig beérkezett levelek közül eddig a 
következőket intéztük el : 

Első számú ügy : 
„Másfél év óta szeretem Fertig Matild kis-

asszonyt (lakik VII., Nagymező-utca 37. I. 7.), 
aki azonban 
hallani sem 
akar rólam. 

Legutóbb, 
amikor ismét 
szerelmet val-
lottam neki, 
kijelentette, 

hogy ne un-
tassam és ha 
nem tetszik, 
menjek a Só-
hivatalhoz." 

Tisztelettel 
Lantos Pál, joghallgató. 

Meghallgattuk Fertig Matild kisasszonyt, 
aki kérdéseinkre ezt válaszolta : 

— Azért nem szeretem Lantos Pált, mert 
mást szeretek. 

Fertig Matild 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Lantos Pál 
reménytelen sze-
relme tárgyában. 

Nevelt hölgy azért nem 
szereti önt, mert mást sze-
ret. Fölszólítjuk önt, hogy 
levelünk vétele után azon-
nal vegyen magához har-
mincötezer svájci frankot 
és utazzék felejteni Pá-
risba. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

Második számú úgy : 
„Bizonyára önök is hallották már, hogy 

valami bűzlik Dániában. Szíveskedjenek meg-
mondani nekem, hogy mi az, ami bűzlik." 

Tisztelelettel 
Präger Henrik, 
Vadász-u. 27. 

A Sóhivatal egyik alkalmazottja azonnal 
eljárt ez ügyben és magához Fleischl Sándor 
dán főkonzulhoz fordult fölvilágositásért. A 
főkonzul ur a Nádor-utca 28. számú házban 
lévő hivatalos helyiségben fogadta a „Szín-
házi Élet" sótisztjét. 

— Lesz oly kegyes megmondani Méltósá-
gsd — kérdeztük illő tisztelettel — mire gon-
dolt Shakespeare, amikor azt irta, hogy valami 
bűzlik Dániában ? És egyáltalán vájjon a 
a büz okát képező valami létezik-e ezidő-
szerint? 

Fleischl főkonzul ur csodálkozva mérte végig 
a sótisztet erre a szokatlan kérdésre, majd 
igy válaszolt : 

— Erre a kérdésre vonatkozólag nem kap-

A dán kir. főkonzulátus táblája 
Mészöly felv. 

tam instrukciókat kormányomtól. Szívesked-
jék talán magához Shakespeare Vilmoshoz 
fordulni. 

Ezzel udvariasan tudomásunkra adta, hogy 
a kihallgatás véget ért. 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Präger Henrik 
kérdése tárgyá-

ban 

Értesítjük, hogy kérdé-
sét Shakespeare Vilmos 
angol Íróhoz továbbítot-
tuk. Mihelyt a választ 
megkaptuk, azonnal érte-
síteni fogjuk. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

Harmadik számú ügy : 
„Igaz-e, hogy korán reggel ritkán rikkant 

a rigó ?" Hartmann Imre, 
Szondy-utca 42/b. 

Felkerestük Cerva Frigyest, a budapesti 
Állatkert madárosztályának vezetőjét, az el-
ismert ornitológust, aki kérdésünkre a követ-
kezőképen válaszolt : 

— Véleményem szerint — mondotta — 
miután rigóról van szó, kénytelen vagyok 

rigorózus ál-
láspontra he-

lyezkedni 
Ebből a szem-
pontból ki kell 
jelentenem, 

hogy hosszú 
praxisom 

alatt még 
egyetlen eset-
ben sem volt 
szerencsém 

Cerva Frigyes rikkantó rigó-
az Állatkert madárosztályának vezetője ^ o z J^ 

Mészöly felv. , 
amelyazene-

kes madarak csoportjához tartozik, nem rik-
kant, mint egy részeg kocsis, ezt az egész 
rigótársadalom nevében le kell szögeznem, 
hanem énekel vagy ahogy a közhit tévesen 
tartja, fütyül. A közmondásnak tehát igaza 
van abban, hogy a rigó ritkán rikkant. Én 
megtoldhatom még azzal, hogy egyáltalán 
nem rikkant. 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsé-
nak hivatalos 

döntése 

Hartmann Imre 
kérdése tárgyá-

ban 

Megállapítást nyert az, 
hogy a rigó azért rikkant 
ritkán kora reggel, mert 
egyáltalán nem rikkant. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

Negyedik számú ügy : 
„Mit csinál a szél, ha nem fú ?" 

Tisztelettel 
Zádor Jenő, Izabella-u. 73. 

Megkérdeztük a „Magyar kir. Meteorologiai 
és Földmágnességi Intézet" igazgatóságát (II., 
Kitaibel Pál-
u. 1.), amely 
három tudóst 
delegált és 
a kérdésre 
adott hiteles 

válasz, 
amelyre a vi-
lág bármely 

meteoroló-
gusa leteszi 
a főesküt, a 

következő-
képen hang-
zik : 

— A szél 
nem egyéb, 
mint a levegőnek mozgása nagyobb nyomású 
helyről, alacsonyabb nyomású helyre. Hogyha 
a nyomási különbségek valamely területen 
nagyon kicsinyek, vagy elenyészők, akkor a 
levegő áramlása (a szél) is megszűnik, vagyis 
bekövetkezik a csendes időjárás. Tehát nincs 
szél. 

A Magyar Kiiályi Meteorologiai 
és Földmágnességi Intézet 

Mészöly felv. 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá- Ha a szél nem fú, akkor 
nak hivatalos várakozási állományban 

döntése van. Tiszteletlel van. Tiszteletlel 
Zádor Jenő a Sóhivatal 

kérdése tárgyá-
ban 

Több más kérdés elintézését a „Színházi 
Élet" követketkező száméban közöljük. 

A KÁVÉ. Egyik kávéházban, 
ahol a kávés igazén nem 
attól hizott meg, hogy törzs-
vendégei — színészek, irók 
túlságos sok bókot és ked-
vességet mondottak neki, 
történt a következő eset. Egy 
vidéki színész nagy lármát 

csap, mert nem jó a kávé. 
— Pedig kérem — védekezik a kávés — 

a szivemet és a lelkemet beleteszem a ká-
véba, csakhogy jó jegyen. 

— A szivét csak, hagyja — mondta-a szí-
nész — de a lelkét tegye nyugodtan bele. 
Úgyis sötéten szeretem a kávét 

j 
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B. Máthé Rózsi 
klllföldl sikerei 

Azok között a magyar művésznők között, 
akik külföldön aratták le a siker és elismerés 
pálmáját, szeretettel és büszkeséggel kell 
beiktatni B. Máthé Rózsi nevét. Máthé Rózsi-
ról ugy a közönség, mint a komoly, szak-
értő kritika már régen megállapította, hogy 
egyike a művésznők azon ritka, kiválasztott 
tehetségeinek, akik a kitűnően kulturált és 
természetadta nagyszerű énekhang mellett a 
színjátszó képesség igen magas fokára emel-
kedtek. Ugy az opera, mint a magasabbrendü 
operett terén sok kiváló előadás és sok 
nagyszerű alakítás fűződik B. Máthé Rózsi 
nevéhez. Csak a Hermelines nő vigszinhézi 
előadását kell említeni, amelyben B. Máthé 
Rózsi a klssszikus operettek stílusára emlé-
keztő alakítást produkált. 

A művésznő most érkezett haza hosszú és 
sikerekben gazdag külföldi turnéjáról és 
Ábrányi Emil igazgató meghívására a Városi 
Színházban igen jelentékeny művészi siker-
rel játszotta el „Carmen" szerepét. Ebből az 
alkalomból felkerestük a művésznőt, aki a 
következőket mondotta munkatársunknak : 

— Csak a színpadon keresztül szeretek a 
közönséggel beszélgetni, mert azt tartom, 
hogy a legjobban ott tudjuk egymást megér-
teni. Igen kedves és szeretetreméltó, hogy 
érdeklődnek külföldi vendégszereplési tur-
néim iránt, erről szívesen beszélek, mert azt 
hiszem nem kell vele szégyenkeznem. 

Itt mindjárt nagy csomag kivágott külföldi 
lapot vesz elő B. Máthé Rózsi, aki előkelő és 
Ízléses otthonában valóban még . szebb, 
mint a színpadon és boldogan mutatja 
bennük a nagy, híres külföldi lapok elismerő 
kritikáit. 

— Hamburgban, Münchenben, Drezdában, 
Berlinben játszottam és Préger igazgató éppen 
most hivott meg, hogy Bécsben eljátsszam a 
Hermelines nőt. Sajnos, ennek a meghívásnak 
egyelőre nem tehetek eleget, mert őszre már 
vissza kell térnem Németországba, ahol ujabb 
vendégszereplési turnéra van szerződésem. 
Természetesen a főcélom mégis csak a pesti 
közönség és pár uj szerepre is készülök, szó 
van azonkívül arról is, hogy jövőre ismét 
komoly operettszerepet fogok játszani ide-
haza. Most tanulom a Reinhold Friccáját és 

a Rienzi Adianoját. Ezenkívül természetesen 
állandóan tanulok énekelni, mert ha az em-
ber tudni akar, akkor mindig és szünetlenül 
tanulni kell . . . No, nem igaz — mondja 
kedvesen Máthé Rózsi, ugy ahogy csak egy 
lelkes, ambiciótól és szinpadrajongástól 
duzzadó művész mondhatja. 

A Parasztbecsület Lolája, a Rigoletto Mag-
delénája, a Sámson és Delila, Dinorah, Má-
jus királynője, Hermelines nő, Mignon, Aida 
Amnerise és a Carmen után, nem kell túl-
ságos jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy Máthé 
Rózsi ujabb fellépéseitől ujabb nagy sikere-
ket várjunk. 

Férfisirás 
— Az író nyilatkozata — 

Ráskai Ferenc társadalmi regényének, a 
„Férfisirds"-nak most jelent meg a második 
kiadása. Az első kiadás öt hónap alatt fogyott 
el, ami a mai viszonyok között a lehető leg-
nagyobb siker. Megkértük Ráskai Ferencet, 
mondjon el egyet-mást ez alkalommal erről 
az olyannyira népszerűvé lett regényéről. 

— Inkább arról szeretnék beszélni — kezdte 
Ráskai — hogy a „Színházi Élet" milyen 
okosan cselekedett, amikor abból a nagy-nagy 
szeretetből, amit a közönségben a színdara-
bok, színészek iránt felébresztett, ujabban 
juttat az Írónak akkor is, ha az regényt irt. 
Magyarán : a „Színházi Élet" által megterem-
tett nagy-nagy szinészkultusz megtermékenyítő 
erejéből gavallérosan juttat a könyv-irodalom-
nak is. A helyzet ma már az, hogy a „Színházi 
Élet" nemcsak egy-egy színdarabot, hanem 
egy-egy regényt is rendkívüli népszerűséghez 
tud juttatni. Vallom, hog^y a „Férfisirás" nép-
szerűségét a „Színházi Élet"-nek is köszön-
heti. Az érdekfeszítő olvasmányt kedvelők, a 
szerelmi élet rejtélyei iránt érdeklődők, a 
leánygimnazisták lelkivilága felé kíváncsian 
tekintgetők figyelmét a „Színházi Élet" kel-
tette föl különösebben a, „Férfisirás" iránt. 

— És mert a „Színházi Élet" oly meleg érdek-
lődéssel kiséri a könyvpiacot, megemlítem, 
hogy augusztus végén jelenik meg, szintén a 
Légrády Testvérek kiadásában, a Kis lány, 
nagy színész. Miképen fogadja majd az 
olvasó, nem tudom. Nékem kedvesebb 
munkám még a Férfisirásnál is. Lehet 
egyébként, hogy csakigy leszek ezután 
következő regényemmel. Ez viszont majd 
a Kis lány, nagy színésznél fog tán jobban 
tetszeni. A címe : Ez is házasság. Ezenkívül 
tisztán a körülményektől függ, hogy meg-
fogom-e irni uj ifjúsági regényemet, melynek 
cime: Kaland a Duna alatt. Az a siker, 
mely Egy Kossuth-kép regénye c. ifjúsági 
müvemet kisérte, arra biztat, hogy meg is 
írjam. 



MÁTHÉ RÓZSI 
különböző szerepeiben Bossányl felvételei 
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INTIM PISTA, hogyan érzik ma-
gukat az Amerikából hazajöttek? 

— Zsazsa és Ráikai Marci ? Ki-
tűnően vannak m.ind a ketten. Zsazsa 
azon mulat, milyen fantasztikus mil-
liárdos hire kerekedett Amerikából 
való hazatérése óta. Pedig, ha sza-
bad indiszhrétnek lennem és pontos 
képet adnom Zsazsa anyagi helyze-
téről, akkor elárulhatom, hogy azon-
felül, amit most keresett Ameriká-
ban, magyarán mondva alig volt 
valamije. Békében sokkal többje volt. 
Megvolt a tótszerdahelyi birtoka, amit 
hatszázezer béke-koronáért vásárolt 
és megvolt a szülőháza Beregszász-
ban. A beregszászi házat eladta és 
az árán Pestszentlőrincen vett házat 
a szüleinek. A tótszerdahelyi birtok 
azonban a háború kitörése után nem 
nagyon jöjedelmezett és Zsazsa na-
gyon boldog volt, mikor a háború 
második évében el tudta adni kilenc-
százezer koronáért. Ezt a készpénzt 
betette a bankba és mikor az osztrák 
korona kezdett jobban állani, mint 
a magyar, gondolt egy nagyot és 
merészet: vett a pénzén osztrák ko-
ronát. Mielőtt tehát kiutazott Ame-
rikába, volt nyolcszázheivenötezer 
osztrák koronája. Ennyit szerzett ösz-
szesen addigi dicsőséges és fárad-
ságos művészi pályája minden ve-
rejtékével és sikerével. Ha most van 
egy kis dollár-vagyona, akkor az 
amerikai magyaroknak kell meg-
köszönnünk, hogy annyi évig nem 
játszott hiába színházat Magyar-
országnak. 

— És Rátkai ? 
— Őt sem bántják anyagi gondok. 

Állandóan olyan jókedvű, hogy ma-
darat lehetne vele fogatni. Az elmúlt 

vasárnap estélyt rendezett a lakásán,, 
azt az estélyt, amit kinn Amerikában 
egy esztendeig tervezgetett. Most 
végre megvalósította. A háztartását 
a bátyjának a felesége vezeti, hív-
hatott tehát nyugodtan vendégeket. 
Meghívta mindazokat, akik után Ame-
rikában honvágyat érzett. Igen illusz-
tris estély volt, fellépett többek között 
az a Fészek-klubbeli hírneves alsós-
párií, amelyről a múltkor már beszél-
tem maguknak. 

— Hogyhogy fellépett ? 
— Ugy, hogy jóval éjfél után az 

emelkedett hangulat közepette négy 
ur felállott és leültek alsózni. Ren-
geteg kibice akadt a híres alsós-
pártinak, a legtüzesebb kibic Fedák 
Zsazsa volt, aki maga is kiváló alsós-
játékos és kibicelés közben ugy neki-
hevült, hogy kikapta a lapot Heltai 
Jenő kezéből és maga játszott tovább. 

— Kik voltak még ott ? 
— Mindenki, aki él és mozog. Ér-

dekes vendég volt például Péchy Érzsi, 
aki most érkezett haza erdélyi ven-
dégkör útjáról. Elmondta, hogy állan-
dóan ott akarták marasztalni. De ő 
már csak inkább hazajött. 

— Volt még estélyen a héten ? 
— Voltam. Strasser István mult 

csütörtökön a Rigoletto előadását 
dirigálta a Városi Színházban kül-
földi vendégekkel és utána a külföl-
dieket, meg a magyar művészvilág 
díszeit vendégül látta szüleinek Vilma 
királynő-uti palotájában. A társaság 
ragyogó volt, régen lehetett ennyi 
szép hölgyet egy csomóba látni. A 
legnagyobb sikere Beöthy Babának 
volt, aki minden szépségversenyt 
megnyer, még akkor is, ha nincs 
verseny. 

— És a külföldiek hogy mulattak ? 
— Azt mondták, hogy végre értik, 

mi az az annyit emlegetett magyar 
vendégszeretet. Nagyon kellemes em-
lékekkel megy el például Pestről a 
szép barna Mafalda Salvatini, aki 
egyik előadás után a társaságával 
kiment vacsorázni a Gundelba. Ott 
éppen egy érettségi bankett folyt, a 
nagy diáktársaságnak egyik tanár 
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mondott beszédet s az érett ifjak a 
beszéd végén éppen ekkor törtek ki 
hatalmas éljenriadalba, mikor a szép 
Mafalda a karjain rengeteg virággal 
arra ment. Az olasz diva meghatot-
tan mosolyogva intett köszönetet a 
spontán tüntetésért, amelyről azt hitte, 
hogy neki szól. Ne mondják el sen-
kinek az esetet, nehogy megtudja, 
hogy a fiuk a tanári beszédet élje-
nezték. Ö kétségkívül jobban érde-
kelte volna az ifjakat, mint a beszéd. 

— Hogy vizsgáztak a szinész-
fyerekek? 

— Jól. A szinészgyerekek rend-
szerint jó tanulók. Csak Törzs Jenőék-
nél volt egy kis baj. Törzs Buba 
ugyanis hazahozta a bizonyítványát 
és volt benne egy hármas. Borzasztó. 
Pláne magyar nyelvből. Az ifjú Törzs 
azzal védekezett az apai kérdésre, 
hogy nem tud kívülről verseket ta-
nulni. Mire az apa joggal összecsapta 
a kezé', mert köztudomás szerint ő a 
leggyorsabban és legbiztosabb memó-
riával tanuló magyar színész. Mondta 
is Törzs a fiának, hogy tanulhatna 
Rákosi Szidi nénitől olyan vért, amely 
nem tagadja meg magát. 

— Miért? 
— Nem mondtam még el? Mikor 

Rákosi Szidi a múltkor megbetege-
dett és mellhártyagyulladásba esett, 
három napig eszméletlenül feküdt. 
Három napig izgatottan lestek az 
ágya mellett álló családtagok és or-
vosok, hogy mikor tér magához. Leste 
többek között egy fiatal orvos is, 
akinek délceg termete és nagyon 
szabályos, szép arca van. Húron 
nap multán Rákosi Szidi, a magyar 
színészet nevelőanyja, kinyitotta a 
szemét, körülnézett, meglátta az or-
vost és igy szólalt meg: „Miért nem 
megy maga színésznek?" 

— Gyönyörű. Mi újság a nyara-
lások körül? 

— Óriási vizumforgalom van. Leg-
utóbb Makay Margit utazott a férjé-
vel, dr. Márton Miksával, Pozsonyba. 
Makay ott vendégszerepel, aztán el-
utaznak Ischlbe nyaralni. 

— Bezzeg Angliába nem megy 
most nyaralni sen ki, 

— Nagyc n tévednek, mert például 
Major Henrik, akinek nagyszerű karri-
katuráit a Színházi É etbő ismerik, 
Londonban nyaral. Igaz, hogy a telet 
is ott töltölte. Még pedig olyan sike-
resen, hogy számos szenzációs karri-
katurája után most lerajzolta magá-
nak az angol királynak a karrikatu-
ráját. Nem kis karrier. Emlékszem, 
mikor még a főpiacért rajzolta itthon 
az Angol-kávéházi an meg a Király-
kávéházban. Moí>t az angol királynál 
tart és oilághirii ember. 

— Mondjon valamit, amin nevetni 
lehet, pletykát vagy viccet. 

— Mondok olyat, amin nevetni 
lehet, de rem pletyka és nem vicc, 
hanem igaz. 

— Halljuk, halljuk. 
— Rövid nz egész. Faludiék aján-

latot tettek Blurnenthalnak, hogy ki-
bérlik tőle a Vígszínházát. 

— Kitűnő. És mit szólt Blumenthal ? 
— Semmit. Nem tudott szólni a 

nevetéstől. Kezüket csókolom. 
— Hovi megy ? 
— Megyek az Isfvánhegyi golf-

pályára. nézem egy kicsit Petráss 
Sárit, aki Európa egyik legjobb golf-
játékosa. Viszontlátásra. 

Vizsgáznak a növendékek 
Rákosi iskola : „Rip van Winkle" 

Mészöly felv. 
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A siker tiíka 
Megnéztük a Fővárosi Cirkusz juliusi mű 

sorát : furcsán hangzik, de bizonyos meg-
illetődéssel kezdjük a beszámolót erről a pá-
ratlanul mulatságos látványosságról. Szivből 
nevetve és tapsolva néztük végig ezt a mű-
sort és most ugy érezzük, hogy nagyon ko-
moly, nagyon súlyos szavakban kell méltá-
nyolnunk az európai hirü és tekintélyű igaz-
gatóság e legújabb teljesítményét. 

Mr. Webb, a kitűnő műlovar nyitja meg 
a műsort. Azután Trude Elvira és partnere 
légtornász mutatványai következnek. Szenzá-
ciós szám. Ankner Imre lóidomitásai hatal-
mas sikert arattak, elegáns, finom és érdekes 
mutatvány. Humayer harmonikamüvész tö-
mérdek apró szájharmonikával dolgozik, bo-
szorkányos gyorsaság-
gal váltogatja őket és 
nemcsak a dallamot 
hozza ki utolérhetetlen 
tökéllyel, hanem a szí-
nezetet is. 

Megjelenik Mosca, a 
kedves bohóc. Nem jön 
egyedül. Egy igényte-
len, de rokonszenves 
szürke csacsi kiséri. Vi-
haros taps fogadja őket, 
sőt Zoli, a ragyogó hu-
moru törpe üdvözlő be-
szédet vág ki a két ne-
vezetes vendég tiszte-
letére. Mosca ötszáz 
koronát igér annak, 
aki körüllovagolja a 
porondot a csacsi há-
tán. A kis szamár le-
csüggesztett fejjel hall-
gatja ezt. A közönség 
köréből kiválik egy se-
reg válalkozó szellemű 
ifju. A föladat nagyon 
egyszerűnek látszik, de a látszat, 
megrögzött rossz szokásához hiven, 
most is csal. Könnyebb a király-
tigrist megülni, mint ezt a melanko-
likus csacsit. A szürke táltos egy-
másután dobja a fövenyre merész 
lovagjait. Van kacagás bőven, a rög-
tönzött szamáridomitók egymásután 
vonulnak vissza. Zoli átugrik a porond pár-
kányán és a közönség körében keres oltalmat, 
(így tesznek a banderillerok is a végső esetben, 
ha a bika nagyon dühös.) A végén Mosca 
egyedül marad a szürke pajtáséval, felül a 
hátára és diadalmi zene hangjai mellett kivo-
nul az arénából. 

Az ezután következő Tafani-csoportot nem 
kell bemutatnunk. Az ő ikáriai játékaiknak 
már világhíre van. Most felülmúlták önma-
gukat. A levegőben szélmalom-vitorla mód-
jára forgó gyermek, a két összekapaszkodó 
fiúcska eleven pörgettyűje páratlan dolgok a 

maguk nemében. Káprázatos ügyességükkel 
csak a kellemük versenyezhet. Végtelenül 
bájosak mind a négyen, a hölgy, a szmo-
kingos ifju és a két gyönyörű, rózsásképü, 
sárga atlasz zubbonykás fiu. Addig nem 
ereszti el őket a közönség, amíg ráadást 
nem kap ezektől az igazán kivételes művé-
szektől. 

Ezután Sherry Gizi, táncosnő perdül a 
porondra. Partnere nem más, mint Zoli. Ez 
a csöpp emberke nem csak az alakjának 
köszönheti sikereit. Most láttuk csak igazán, 
milyen kitűnő táncos. Félelmetes apacstán-
cuk, előkelő shimmyjük viharos tetszést ara-
tott. 

A Romanos-csoport gladiálormutatványai-
ban elsősorban a négy Romanosról magéról 
kell megemlékeznünk. Két gyönyörű nő, két 

csodás, szépen fejlett férfi. 
Pazar kosztümjeikben, élő-
képekkel mutatkoztak be, 
remek fényhatások fel-
használásával. Azután az 
urak ledobják a tarajos 
sisakot, a kardot, a paj-
zsot és leopárdbőrösatléta-
jelmezben jelennek meg. 
A hölgyek is felcserélik a 
leomló, redős ruhákat a 
hagyományos selyemtrikó-
val. A mozdulataik fensé-
gét nem győztük eléggé 
csodálni. Mutatványaikat 
az óriási súlyzóval kezdték 
és egy megkapóan szép 
tablóval fejezték be dörgő 
tapsok között. 

Az öt Artoni szédületes magasságban végzi 
remek produkcióját. Mint fantasztikus kék 
madarak libbennek nyujtóról-nyujtóra, alig 
birjuk őket szemmel követni. Vakmerő ugrá-
saikat remegő izgalommal figyeltük. 

Könyöt Sándor igazgatót és feleségét ha-
talmas tapsvihar fogadta már megjelenésük-
kor is. Az ünneplés tetőfokán Zoli is kife-
jezte hódolatteljes elismerését Könyö*nének. 
De rögtön kijelentette, hogyha neki, Zolinak, 
nem tetszik. Könyötné pompásan idomított 
lovacskája még a legegyszerűbb pkadályt 
sem bírja átugrani. Tényleg, Zoli sug vala-
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mit a lovacska fülébe és a nemes állat az 
akadály előtt megáll, mintha földhöz cöve-
kelték volna. Hiába pattog az ostor Könyötné 
kezében, a lovacska nem ugrik. 

— Tessék vele udvariasabban bánni, nagy-
ságos asszonyom, — tanácsolja Zoli. 

— Kérem, — 
fordul Könyötné 
a lóhoz, — szí-
veskedjék átug-
rani ezt az aka-
dályt . . . 

És a lovacska 
átugrik. Termé-
szetesen min-
denki tisztában 
van azzal, hogy 
a ló „engedet-
lensége" igazi 

Trade Elvira 
és partnere 

diadala Kö-
nyötné nagy-
szerű idomító 
t e h e t s é g é n e k . Karl Saxon 

— Mondja erőművész 
csak, Zoli, — 
kérdi Könyötné, — mit súgott 
maga a ló fülébe ? 

Zoli hanyag tartózkodással 
válaszolja : 

— Családi titkokat, nagysá-
gos asszonyom. 

A hétesztendős Könyöt Ró-
bertről sem Írhatunk nagyobb 
dicséretet, mint azt, hogy 
méltó a szüleihez. Kócsag-
tollassüvegében, levente dísz-
ben, remek iskolalovaglással 
érdemelte ki a közönség elis-
merését. 

A cirkusz hires magyar spe-
cialitása, a a rendkívül nép-
szerű énekes bohóc, Jancsi 
következett ezután. Szellemes 
mókáit, aktuális versikéit, fi-
nom, érzésteli nótáit, most is 
csupa szívvel, zamatosén és 
eredeti módon adja elő. 

Nussy kisasszony és Anton 
ur lovas pas de deux-je na-
gyon tetszett. A Fellers-cso-
portról, á csodálatos sodrony-
művészekről már eddig is so-

A Romanos-csoport 
Fővárosi Cirkusz: Uj miisor 

kat hallottunk, de ha lehetséges, jobbak még 
hírüknél is. 

Fred és Mosca bohókás jelenetükkel éppen 
ugy sikert arattak, mint Muki, a fürge lo-
vacska műugrásaival. A beszámolónak még 
ezzel sincs vége, szándékosan utoljára hagy-
tuk Kurt Saxon két megrendítő mutatványát. 

Kurt Saxon erőművész. Lázas munka előzi 
meg fölléptét, óriási gerendákat, állványokat 
cipelnek a cirkusz szolgái, csak ugy görnye-
deznek a sulyuk alatt. Saxon megjelenik, 
szimpla, fekete trikóban, szép szerényen. 
Egy gerendára felrak vagy egy tucat szolgát, 
Zolit és Jancsit, a két kitűnő emberkét nem 
is számítva. Aztán leheveredik, mintha csak 
egy kis délutáni álomra hajtaná fejét és a 
lábával a levegőbe emeli a gerendát, a rajta-
ülőkkel együtt . . . Ezután hatalmas állványt 
építtet, lábával a magasba emeli. És ezen 

az önmagában is óriási sulyu 
állványon keresztülhalad egy 
automobil, soffőrrel és az el-
maradhatatlan, elmellőzhetet-
len Jancsival és Zolival 
együtt I . . . 

A műsor vázlatos ismerte-
tése után felelhetünk 
már talán arra, hogy 
minek köszönheti a 
Fővárosi Cirkusz nagy-
szerű sikereit. A di-
rekció tilka — nem 
titok. Tudás, szorga-
lom, megértés — ez 
az egész. Tessék utánuk 
csinálni. Bér.nem igen 
hisszük, hogy akadna 
még valaki, aki oly 
nivós és ötletes attrak-
ciókat tudna összehal-
mozni, mint a Fővárosi 
Cirkusz direktorai. 
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Huszár-film G. m. b. H. 
(Berlini levél) 

Irta : FAZEKAS IMRE 

Berlin, 1921 junius végén. 

Tízmillió márka — akárhogyan is 
forgatom — mégis harmincmillió 
magyar korona. Pufi igazgató ur alap-
tőkéje. Ennyi rengeteg pénzzel indul 
útjára — bizonyára diadalmas ut lesz — 
a Huszár-film G.m.b.H. 
N> persze, ez nem 
minden ; a háttérben 
szerénytelen pökhendi-
séggel ragyognak fel a 
dollárok é j angol fontok 
tartalékoszlcpai. Mind-
ez egy színész, egy 
magyar színész ké-
nyere-kedvére bízva. 
(Nagyon jókedvű va-
gyok, hogy ezt meg-
írhatom önnek, Szer-
kesztő url Mert ez igaz. 
így igaz és igenis, Ber-
lin filmpiacának ma ez 
a legnagyobb szenzá-
ciója ) 

Ön tudja, hogyan in-
dult el két évvel ezelőtt 
Pesttől Pufi. Nagyon 
kövéren és nagyon sze-
gényen. Ma látná I 
Nyolc kilót hízott és 
tízmillióval indítja tár-
saságát. Amikor kijött, a kutya sem is-
merte. Ma kezdi forgatni első saját filmjét, 
melynek egyik főszereplője egy — 
kutva ! . . 

Hát kérem, mit szólnak ehhez önök? Mert 
valahogyan, a Pufi G .m.b .H. - ja mögött 
más komoly, igen nagyon komoly tanú-
ságok is rejtőzködnének I . . Márka-
milliárdok hegyein épült fel a német 
filmipar. Fantasztikus eredmények jelzik 
a német filmek ulját. Amerika, London, 
a kolóniák: eszik a német filméi. 
A márka hanyatlása és a tökéletesedő 
produktumok olyan utat nyitottak a 
német filmiparnak, melyről álmodni 
sem mertek a legoptimistábbak sem. 

Lubitsch, Dupont, Jacobi, Lang nevei 
ma mar fogalmak. A legnagyobb ren-
dezők. Pola Negri, az immár német 
Asia Nielsen, Henny Porten, Jannings, 
Bassermann, Wegener, Klöpfer és — 
Pufi: a német filmek világsikerekkel 
teljes színész b ü s z k e s é g e i . . . Es mégis, 
közelről kell megnézni őket. Istenem, 
nem világ csodái. Rendezők és színészek. 
Jó rendezők é s jó színészek. Méltóz-
tatik sejdíteni, hogy hány ilyen van 

belőlük Pesten? . . . . 
Pesten nem tudják. De 
itt annál inkább tudnak 
róluk. Védekeznek is 
ellenük. Pufival nem 
bírtak. Pufi győzött. Szí-
nészek, magyar színé-
szek hiába jönnek ide, 
itt félnek tőlük és a 
német összetart. Német 
kéz irat alig akad, ami 
akad, az rossz. Minden 
filmes Magyarország fe-
lé sandít, ott még szűz 
a talaj. Hiába. Filmkéz-
iratok exportja ma, a 
nagy magyar szervezet-
lenségben, elképzelhe-
tetlen. Pufi most meg-
próbálkozik. Nagyrészt 
magyar színészekkel. 
Nemcsak azért,mert ma-
gyarok. Azért, mert — 
tehetségesek 1 Magyarok 
az internacionális pia-

con, internacionális művészettel ! .. De mi-
ért Berlinből indul ez az első lépést Ha 
a kormány, a szakkörök, a magyar 
írók, a magyar színészek összefogná-
n a k ! . . . Hal . . . Persze, a magyar 
„Ha I" Pedig, uraim, értsék meg, pénzek-
ről, rengeteg pénzekről és kenyérről, 
foszlós, puha kenyérről volna szól 
Csak akarni kellene I 

De mivel a Huszár film G. m. b. H. 
Berlinben, 1922. év junius 25 ik napján 
megalakult, elküldöm önnek, Szerkesztő 
uram, az uj társaság hivatalos pecsétjét 
is. Cinóberpiros keretben Pufi képe. 
Elegáns, finom, artiszlikus psjzs. Kern-
stok Károly rajzolta, ó is itt él Berl inben. . . 
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Első fejezet. 
(Bemutatom az elcsábítottak óriási töme-

gét és leleplezem a csábító múltját. ) 
A legbájosabb és legrokonszenvesebb ar-

cocskák. Mikor belépnek a direktor szobá-
jába és az elfogódottságtól alig tudnak 
megszólalni, csak pirulva és kényszeredet-
ten mosolyognak és elegáns ruhácskájukat 
rendezgetik nagy zavarukban, a savanyu 
kedélyű főrendező, aki persze mindig és 
mindenütt jelen van, már szigorú szem-
mel méri végig az uj jövevényt és be sem 
várva, amíg előadja mondókáját, megszó-
lal: Vegye le kérem a kalapját és mutassa 
magát profilban! Mert nyilvánvaló, hogy 
megint egy ujabb elcsábított hölgyről van 
szó, aki beleszédült a telhetetlen étvágyú 
szörnyetegnek, a Mozinak, a minden csá-
bítók legveszélyesebbikének karjába. Ren-
getegen vannak, drága fiatal emberek, leá-
nyok és serdülő ifjak, sőt viharedzett öreg 
dámák is, ami világosan bizonyítja, hogy 
ia körmönfont csábítás erejével szemben 
nem védelmez meg a kor bölcsessége és 
taipasztalíata sem. És ha még csak rajongó 
fiatalokról lenne szó, akiket elkábít a sok 
csodálatos mese, melyet fénysugarakból szö-
vöget és suhantai el szemük előtt a csábító ! 
De pillantsunk csak ki a direktor előszo-
bájába: ott látjuk a várakozók között a vi-
lághírű írókat, akik kéziratokat szorongat-
nak hónuk alatt, a legkiválóbb iparművé-
szeket, akik hindu tündérpaloták, ópium-
barlangok és milliárdosok szalonjainak ter-
veit rejtegetik hosszúkásra sodort rajzpa-
pirokon, ott van közöttük Márkus László is, 
a Magyar Színház 'kifogyhatatlan ötletü 
főrendezője, aki a Sárga rózsa című Jókai' 
regény megfilmesítésénél kivitetett néhány 
pálmafát az óbudai homokbuckák közé, ki-
vezettette az Állatkert összes •évéit, falé-
cekből összerótt néhány karcsú minarettet, 

C l C T T 
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török és arab ruhába bujtatta a színésze-
iket és olyan keleti hangulatot varázsolt a 
vászonra, hogy az elcsodálkozott nézőknek 
a szájuk is nyitva maradt a csodálkozástól. 
Egy csoportban beszélgetnek Varsányi Irén, 
Gombaszögi Frida, Lenkeffy Ica-, Lótli IIa, 
Hoiluy Kamilla, tőlük kissé távolabb Gál 
Gyula ad utasítást a segédrendezőnek, míg 
Balassa Jenő, akinek olyan a feje, mint egy 
'amerikai milliárdosé, Fenyvesi Emillel és 
Rátkai Marcival diskurálgat. Mind, mind 
együtt vannak a Geiger Richárd, dr. Kurta 
Jenő és Pogány Pál igazgatók elegáns fo-
gadótermében, minthogy ők a legnagyobb 
három magyar filmgyárnak, a Starnak, 
Corvinnak és Orionnak a vezérei. Minden-
felé értékes perzsaszőnyegek, a falakon mii-
Vészi becsű olajfestmények, kárpitozott ké-
nyelmes karosszékek és klubfotelek, a ciga-
íettadobozokban egyiptomi cigaretták, az 
íróasztalokon számtalan kis gomb, telefon-
kapcsolók, melyek mint az erek ágaznak el 
a mesebeli tündérkastélyhoz hasonló mű-
termekbe, a körúti és belvárosi kápiázatosan 

Huszár Károly 
egyik legújabb filmszerepében 

Berlini telvétel 
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fényes, tükrös, selymes mozikba, az örökké 
lázas munkában égő, csomagoló és távira-
tozó kölcsönzőkbe és az éjjel-nappal dol-
gozó laboratoriumokba. 

Ilyen előkelő személyiség lett, ilyen ra-
gyogó palotákba költözött és ennyi kiváló 
embert hajtott szolgálatába a Mozi, ame-
lyik most olyan könnyed biztonsággal pöf-
feszkedik, mintha bölcsőjénél legalább is 
grófkisasszonyok tartották volna a kölni-
vizes üvegeket. Pedig huszonhat év előtt 
a gyámoltalan és egészen szerény külsejü, 
foltos ábrázatú és remegős csecsemő egy 
Rákóczi-uti, nem éppen előkelő kávéházban 
a Café Velencében jelent meg a pesti kö-
zönség szine előtt Neumann József szí-
vességéből. Ennek a Neumann Józsefnek, 
aki ma is közismert vendége a New-York 
kávéháznak, jutott eszébe Budapestre ho-
zatni az első mozigépet is és igy a magyar 
filmgyártás megindulása az ö nevéhez fű-
ződik. Äz első mozigép operatőrje Bécsi 
József volt, aki később a Star filmgyárhoz, 
innen pedig Bécsbe került. Rnnyi bizonyos, 
hogy kevés mozigép előtt állottak még elő-
kelőbb emberek, mint ez előtt a masina előtt, 
mert Vilmos császárt, Ferencz Józsefet, a 
főhercegi családot, sőt XIII. Alfonzot is 
lefilmezte a derék Neumann bácsi. 

Ä mozit tehát egy »kávés« ültette el Bu-
dapesten és egy újságíró, a kitűnő Tábori 
Kornél fejlesztette sok reménnyel kecseg-
tető palántává. Tábori volt az, aki aiz Urá-
nia tudományos szinház vetített álló képei 
közé beiktatta a mozgóképeket és Pehár 
Gyula »A tánc« cimü darabjában jelenik 
mig a filimen először a magyar szinészvilág 
néhány halhatatlanja : Blaha Lujza, He-
gedűs Gyula, Kiss Mihály és Balogh Szidi, 
az akkoriban ünnepelt Primaballerina. Pékár 
darabja után »Budapest és Monte-Carló« 
cimmel uj műsort hirdetett az Uránia és 
ebben mutatkozott be mint filmszinésznő 
Márkus Emília. Ö az első magyar színésznő, 
akinek határozott filmsikere volt és övé az 
0 dicsőség is, hogy az ő filmje az első 
hazai felvétel, amely külföldre kerül. Itt 
áruljuk el azt a kevesek által tudott titkot, 
hogy az első magyar művésznő, akit kül-
földön vettek fel filmen Fe dák Sári volt, 
akit 1900-ban Párisban egy :apán tánc ala-
kítása közben örökítettek meg. 

Ä Vigszinház egyik volt igazgatójának 

F aAudi Miklósnak támadt az az ötlete, hogy 
megveti az első nagyobb filmgyárnak, a ké-
sőbbi Phönixnek az alapjait. Párisból 
'hozatta el a Pathé egyik rendezőjét, fl vál-
lalkozás anyagi fiaskóval végződött, de az 
erkölcsi siker annál nagyobb volt. Külö-
nösen a »Tata, mint dada« cimünek volt 
nagy vígjátéki sikere, melyben Vendreyi Fe-
renc ellenállhatatlanul mulatságos volt. Csi-
nált is szédületes karriert, mert még Tókió-
ban es Yokohamában is szinrekerüjt. Per-
sze, akkor a valutakülönbségek még nem 
voltak olyan nagyok, hogy Faludi direktor 
pótolhatta volna belőlük az itthoni vesz-
teségeket. 

Tiz esztendeig tartott még, amig ütött-ko-
pott ruhájában kóborolt a szegény magyar 
film és bizony egyáltalában senkinek sem 
izgatta még a fantáziáját a vágy sem a 
ligeti Chicagóban, sem a belvárosi divat-
szalonok jóillatu fülkéiben, hogy mozipri-
madonna legyen. í\z a néhány szinész és 
színésznő, aki nagyon szerény honorárium 
ellenében a felvevő gép elé állit, csak 
olyan alkalmi kirándulásnak, érdekes 'kü-
lönlegességnek tekintette ezt és talán inkább 
kiváncsiságból, mint művészi becsvágytól, 
vagy éppen anyagi okoküól vállalkozott a 
szerep eljátszására. Egy fővárosi keres-
kedelmi iskolai tanár és egy vidéki színészi: 
Rákosi Tibor és Deésy Alfréd készítik el 
az első nagyszabású filmet a János vitézt. 
Rákosi irja a szcenáriumot, Deésy rendezi 
és az akkor ismeretlen csitri leány, Hollay 
Katnillla játsszja el Iluska szerepét. Äz 
Isten tudja, hogy honnan veszi egy vi-
déki szinész a tapasztalatot, ötletet, . a 
filmfelvételhez szükséges sajátszerű rende-
zői érziéket és látnitudást, hiszen életben 
még a moziban sem láthatott aibban az 
időben sok valamire való filmet és mégis 
megcsinálja olyan szépen és 161, hogy egy 
fővárosi posztókereskedő, Geiger Richárd 
100,000 koronát, akkoriban óriási összeget 
ajánl föl ujabb filmek készitésére. így ké-
szüld el a második nagy magyar film, a 
Karthauzi. Ennek a sikere birja rá azután 
Geigert arra, hogy az eiedetileg felaján-
lott 100,000 koronát egymillióra emelje fel 
és ezzel megalapítja a Star filmgyári rész-
vénytársaságot. Ekkor 1915-öt irtak és Gei-
ger a kitűnő üzletember érzékével felismerte, 
hogy a világháború, amely egyébként a 



37 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

bajok óceánját zúdította ránk, a magyar 
filmipar fellendülésének sohasem álmodott 
lehetőségeit teremtette meg azzal, hogy 
•elzárván bennünket a külföldi filmek be-
hozatalától, a mozgóképszínházakat a hazai 
gyárak által előállított képek tömeges ke-
resésére szorította. Ekkor lesz úgyszólván 
egyetlen éjszaka alatt elegáns és hóditó 

A filmklubban 
— Hallották Virág Jenő tragikomikus 

esetét ? A népszerű komikus néhány hónap 
előtt merészet és nagyot gondolt. Össze-
szövetkezett Sándor Stefivel és közös tőkével 
és közös elhatározással megcsinálták a 
„Két Bimbó" cimü moziszkeccset. Kiléptek 
a Royal Orfeum kötelékéből és önállósítot-
ták magukat. A szkeccs óriási sikert aratott, 
hónapokkal előre kötötték le a mozik és 
talán még most is kötnék, ha Sándor Stefit 
hirtelen újra el nem fogja a színpad utáni 
vágy és szerződést nem vállalt volna a 
Budapesti Színházban. így történt, hogy a 
két bimbó egyike lehullott a szkeccs egéről 
és az elárvult Virág hűtlen üzlettársa he-
lyett most kétségbeesetten kutat egy olyan 
nő után, aki feltűnően hasonlít Sándor 
Stefihez. 

— Egy szomorúbb esetről is be kell szá-
molnom. Ferenczi Sándor, a legkiválóbb 
magyar moziiparmüvészek egyike, Korda 
Sándor állandó munkatársa, a na-
pokban súlyos láb-operáción esett át Bécs-
ben. A műtét szerencsésen sikerült és így 
Ferenczi rövidesen Berlinbe utazhat Korda 
után, aki most ott fejezi be a „Sámson és 
Delila" cimü óriási filmkolosszust, melynek 
szcenáriumát Vajda Ernő irta. 

— Érdekes kulisszatitkot súghatok meg 
azoknak, akik jogos türelmetlenséggel várják 
már, hogy mikor nyílnak meg a magyar 
filmgyárak bezárt kapui. Nos, a kíváncsiak-
nak eláruljuk, hogy a bűvös amerikai tőke 
immár a „helyszínére" érkezett. A mult héten 
Jesse Lassky, a legnagyobb és leggazda-
gabb amerikai filmtröszt vezérigazgatója 
járt itt, most pedig ugyancsak amerikai 
filmkirályok : William Fox, Harry Milard és 
Percy Wernon jelezték rövid időn belül 
való megérkezésüket. Az előjelek után itélve 
minden reményünk meg van arra, hogy a 
magyar filmgyártás éleiében uj korszak fog 
felvirradni. 

— Az angolok, akik a háború befejezése 
után még sokáig öles plakáton tiltakoztak 
a német művészet térfoglalása ellen, lassan-
lassan mégis kénytelenek voltak feladni 
álláspontjukat és most egyszerre négy 
német film óriási angol sikeréről számol-
nak be az angol újságok. 

— A véletlen a világ legvakmerőbb 

vLiágfivá a rongyos csavargó és vonja 
bűvkörébe az elkáprázott emberek tízezreit. 
Lebbentsük hát kicsit szét a függönyt és 
lessük meg, hogyan fest a valóságban az 
a bizonyos »csodálatos« áhítattal emle-
getett filmvilág?! 

(Folytatjuk. ) 

moziszinészévé avatott a napokban egy 
francia katonát. Angensben a katonai 
gyakorlótéren elszakadt egy kötött léghajó 
horgonya és a felszabadult léghajó magá-
val ragadta a kötelékekbe kapaszkodó 
három katonát. Kettő közülök 30 méter 
magasságból lezuhant és szörnyet halt, a 
harmadik kétségbeesett erőlködésbe fogódzott 
a kötelekbe és a léghajó kétezer méter 
magasságra röpítette fel. Szerencsére néhány 
pilóta tartózkodott a közelben, akik utána 
röpültek az elszabadult léghajónak, sőt és 
ez a dolog csattanója, magukkal vittek egy 
mozioperatőrt is, aki megörökítette az egész 
üldözési és mentési jelenetet. így lett aka-
ratán kívül a derék katona veszélyes vetély-
társa Harry Pielnek, akinek ugyancsak 
nehéz dolga lesz, ha ulána akarja csinálni 
francia alkalmi kollégájának a trükkjét. 

Huszár Károly 
egyik legújabb filmszerepében 

Berlini felvétel 
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Az aranyszív 
és A megfagyott gyermek 

Vannak em-
berek, akik 
a mai csú-
nya, romlott 
világban is 
krisztusi alá-
zattal tűrik 
az élet min-

den rúgását, szennyét. És ott ékeskedik ben-
nük az isteni törvény: »... és aki megdob 
téged kövei, dobd vissza kenyérrel.. « Ök 
a boldogok és jók, az igaz emberek. Lel-
küket nem kavar ja fel nagy hullámzás, 
szivük tiszta és becsületes. Ök az őszinték 
és igazságosak, akik szenvednek a mások 
bűneiért, de akik mindig fölmagasztosulnak 
a jóság, a szeretet fényében. Ezekre mond-
juk: csupasziv ember, aranyszívű ember.. 
Ezek volnának hivatottak terjesztem a jósá-
got és a szeretetet, de oly sok a bűn és 
oly rosszak az emberek, hogy a nagy tö-
meget lehetetlei megjavítani, legfeljebb, ha 
egy embert sikerül a ;ó, az igaz útra vinni, 
hogy elmondhassák, látván a megtért em-
öer aiázatosságát: »Ego sum via, Veritas 
et vita.. « 

Ezt példázza »Az aranyszív« cimü ame-
rikai társadalmi dráma. Arról van benn* szó, 
hogy egy fiatal leányt elszakítanak vőlegé-
nyétől, akit nagyon szerei és hozzá kény-
szerítik egy dúsgazdag férfihez, akit alijg 
ismer. Ä leány családja intrikával szakította 
el egymástól a két fiatal szerelmest de 
erről az intrikáról a gazdag ember, ké-
sőbbi fér je , Steel, egyáltalán nem tud. Ö 
azt hiszi, hogy a f iatál leány, Jeanne, von-
zódik hozzá és azért lesz a felesége. 

Steel üzleti ügyeivel van elfoglalva 
mig felesége, aki volt vőlegényével ismét 
összekerül, nagyon nagy lábon él, ál lan-
dóan szórakozik, minden mulatságon részt 
vesz. Ä fér j mindent megtesz, hogy fele-
ségének kedvébe jár jon, de az szemrehányá-
sokkal illeti őt, mert azt hiszi, hogy az ura 
is bűnös abban, hogy elválasztották őt 
attól, akit igazán szeret. Holott Steel a leg-
jobb és legönfeláldozóbb ember, arany-
szive van, aki a felesége egy boldog mo-
solyáért mmdenre képes lenne. Azonban 
minden hiába: az asszony mulat és szóra-

kozik volt vőlegényével, férjével egyáltalán 
nem törődik, sőt : el akar szökni tőle, hogy 
szerelmesével egybekelhessen. 

Közben Steel súlyos beteg lesz és or-
vosai azt áll í t ják, hogy ha nem veti alá 
magát egy operációnak, akkor nem élhet 
három hónapnál tovább. Steel, hogy fele-
sége megszabadulhasson tőle, nem hagyja 
magá t megoperálni, azonban egyszer, mi-
kor állapota nagyon súlyosra fordul és a 
felesége már a vasútállomáson van, hogy 
megszökjék, az egyik jólelkű szobaleány 
megkéri az asszonyt, hogy legalább bú-
csúzzon el nagybeteg férjétől. És ott a be-
teg ágyánál végre egymásra találnak, flz 
asszony megtudja, mi az igazság és sirva 
borul az urára, aki felesége rábeszélésére 
aláveti magát a műtétnek, fl férfi nagy, 
emberi jósága győzött és et t í l fogva boldo-
gan élnek együtt. 

Ez »flz aranyszív« cimü nagyszerű film 
rövid tar talma. Emellett szinrekeriil »fl 
megfagyott gyermek« cimü film is, amelyi 
Eötvös József csodaszép költeménye után 
készült. Filmre Sas Ede irta és főszerepéi 
a bájos és tehetséges Szécsi Ferkó játssza, 
»fl megfagyott gyermek«-et reprizként mu-
tat ják be és egészen biztos, hogy most épp 
olyan nagy sikere lesz, mint volt eredeti 
bemutatóján, mert ami kedves hangulat, 
közvetlen báj , sziv és jóság van, azt mind 
megtalál juk. 

Könnyeket ejtünk és sóhajok szakadnak 
szivünkből a meghatottságtól. Sírni kell és 
mosolyogni, ellágyulni és megborzadni, mert 
valóban nagy tragédia játszódik le előttünk. 
Eötvös József csodálatos verséi nagysze-
rűen csinálták meg filmen. Annyi szin és 
hangulat van benne, hogy csodálatos. 

A meséjét nem kell ismertetni, hiszen nincs 
ember, aki nem tudná »A megfagyott yyer-
mek«-et. Es ahogy a versét élvezzük, épp-
úgy élvezzük a filmet is, amely a vers min-
den hangulatát, gondolatát , minden pom-
pás színét visszaadja, fl film maga is egy 
költemény. 

»flz aranyszív« és »A megfagyott gyer-
mek« a Kamarában kerül színre /alius 
8-tó<l 14-ig. A Kamara ismét bizonyságát 
adja , hogy közönségének a legjobb mű-
sorral kedveskedik, mert ez az eredeti 
bemutató és ez a repríz minden tekintet-
ben kielégíti a publikum igényét. 
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Párls szépe 
Hugo Viktor drámáia a Margitszigeti 

Mozgóban 

Az alig néhány hete fennálló Margitszigeti 
Mozgószinház egymásután mutatja be az 
érdekesebbnél érdekesebb filmdrámákat, 
melyek nemcsak mint jó mozidarabok 
hódítják meg a közönséget, de mint irodalmi 
filmszenzéciók is minden figyelmet meg-
érdemelnek. Knoblauch hires színjátéka, az 
„őnagysága ruhája" után. Savage nem kevésbé 
ismert regénye, illetőleg filmváltozata, a 
Hivatalos feleség következett most pedig a 
világirodalom egyik legnagyobb neve, Hugo 
Viktor jelenik meg a Margitszigeti Moziban. 
A nagy író „Szeretve mind a vérpadig" című 
regénye után készült egy hatalmas film-
attrakció, mely a filmkeresztségben a „Páris 
szépe" címet nyerte. 

A „Páris szépe" négyfelvonásos dráma, 
a történelmi filmjátékok fajtájából. Cselek-
ménye Marion, egy könnyelmű és ünnepelt 
párisi szépség és Didier de Lassigny 
lova* szerelmét tárgyalja. Didier beleszeret 
Marionba, akiről nem tudja, hogy milyen 
erkölcsi fertőben él. A nő ugyancsak vég-
zetes szerelemmel viseltetik a nemes lovag 
iránt, de nem sikerül megakadályoznia, hogy 
Didier ne tudja meg a valót. És most már 
hiába menti meg a lovagot, akit közben 
halálra ítélnek, az inkább a börtönt, sőt a 
vérpadot választja, semhogy elviselje a 
rettenetes csalódást. 

A grandiózusén mély témát a darab szerep-
lőinek mesteri játéka teszi felejthetetlen él-
ménnyé. Különösen jó a címszereplő Ellen 
Richter, akinek ez a szerepe legjobb alakí-
tásai közé tartozik. 

A „Páris szépé"-n kivül nagyszerű kisérő 
műsort is hoz a Margitszigeti Mozi szombati 
uj műsora. A kisérő műsorban egy szen-
zációsan vidám burleszk és a heti aktu-
alitások fognak feltűnést kelteni és nagy 
publikumot vonzani a Margitszigetnek ebbe 
a valóban paradicsomi miliőjü mozgószin-
házába. 

SrlMősztnnynveiiíésiő 
Zugligeti-vt 22. A 81-es villamos végállomástól 5 perc 
GyönyOrfl árnyas kerthelyiség. Kitűnő magvar konyha. 
Fajborok. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigányzene 
D a j k a F e r e n c , vendéglős (Royal-Oríeum v. főpincére.) 

A fátum 
Salom Asch hires regényének filmváltozata 

hét felvonásban 
Főszereplők: Mabel Julienne, Scott és Stuart 

Holmes 
Játssza: julius 10-től 17-ig a Kerlmozi 
Salom Asch a nagy tehetségűi lengyel 

zsidó, ghetto-iró kiváló drámai alkotása 
pereg le hétfőtől a Kertmozi vásznán. 

Salom Asch mély realizmussal megal-
kotott drámai müvei nem ismeretlenek a 
budapesti közönség előtt. Jó néhány év előtt 
aratott felejthetetlen sikert egy német szín-
társulat a Fővárosi Orfeumban Salom Asch 
»Gott der Rache« cimü, mély hatású drá-
májával. Amerikában, Oroszországban és 
Lengyelországban számtalan drámáját ját-
szották teljes s'kerrel angol, orosz, lengyel, 
de különösen zsargon nyelvű színpadokon. 

Salom Asch írásainak tárgyát, leginkább 
a sors üldözöttjeinek életéből veszi és leg-
többször pedig az általa annyira és oly 
jól ismert zsidó népéletből, a ghetttoól, 
melyet sokszor erős verizmussal, mély, 
megrázó színekben ecsetel. 

A fátum, melyet az amerikai Universal 
Film Manufacturing Co. vett legutóbb filmre 
Salom Asch munkái közül, szintén a sors 
üldözöttjeinek életéből ad mély és meg-
rázó színeket és az eredeti mü félelmetes 
realizmusával hat a nézőre. A fátum' ren-
dezése a filmrendezés mintaképéül szolgál. 
Színészei viszont élő, hus- és vérből való 
emberek, akik nem játszanak, hanem a va tó 
életet adják megrázó drámai erővel. 

Salom Asch mély, tartalmas munkája fe-
lejthetetlen emléket hagy a nézőkben. Ezt 
|a mély hatást igyekszik kissé felvidítani 
|a két kitűnő burleszk, mely kiegészíti a 
Kertmozi műsorát. Egyik, »Charlie munkát 
keres«, két felvonásba í kacagtatja a nézőt, 
'a másik, »Töff-töff«, egyfelvonásos, de 
semmiben sem marad mögötte az előbbinek. 

TITUK VOLT EDDIG, hogy hol lehet 
kapni valódi francia parfümöket: Coty 
Lorigan, Chipper, Bordórózsa, Orgona, Ibo-
lya, Bouvardia, Fleur d'amur, Ideál, Akácfa, 
Széna, Californiai poppy Orchidea, Quel-
ques Fleurs, kimérve és dekánként kap-
hatók, háromféle minőségben, 90, 150 és 
250 koronás árban. Kertész Parfüméria 
Budapest, VI., Teréz-körut 2. Vidékre a 
pénz előzetes beküldése mellett postán küld. 



40 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

NUAHAE/ÎSI VJSÁG 
mindenki mindig nevet és örül. Nevetnek a 
vendégek, a pincér nevetve hozza az ételt, 
a tulajdonos nevetve veszekszik az alkalma-
zottakkal, nevet a feleség a házibarátra, 
a férjre, sőt (horribile dictu) a barátnőre is. 
Nevet a vonat, mikor bejön, a halak pláne 
ugy röhögnek a Balatonban, hogy Tihanyban 
a bérelt emberek nem győznek visszhan-
gozni. Eddig egy élőlényt láttam Lellén, aki 
nem nevet, Louászy Károlyt, az irót és ka-
barédirektort. Ô azért olyan szomorú, mert 
mér három hete nyaral itt, reggeltől-estig hor-

A balatonlellei .Balaton-szálló*, a szálló személyzete 
és a ,Kenyeres"-féle penzió 

Boskovits és Kaukál felv. 

Leilei anziksz 

gászva és még egy 
halat sem fogott. A 
halak kartellba tö-
mörültek és nem 
hagyják megfogni 
magukat Lovászy 
által. 

Hogy Lelle ilyen 
vidám, azt különben 
egy nagyszerű és 
lelkes embernek, Ke-
nyeres Sándornak, 

a nagy Balaton-szálló és azonkívül számos 
penzió tulajdonosénak lehet köszönni, aki ezt 
a drága és szép kis lombos balatoni fürdőt 
két év alatt teljesen feltámasztotta hosszú 
letargiájából és a legkülönbözőbb ötletekkel, 
a szellemi és pénzarisztokrácia meghitt ott-
honává tette. Nem lehet leirni azt a kedves 
viszonyt, amely itt a népszerű Kenyeres és 
vendégei között fennáll, azt látni kell és 

Balatonlelle, 1922 julius 
Fürdőlevelet irni a legnagyobb paradoxon. 

Tudniillik, ha az ember rosszul érzi magát 
a fürdőn, akkor nincs miért levelet irni. Ha 
viszont jól érzi magát, akkor nincs mikor 
levelet irni. Szerencsére van egy harmadik 
esel. Amikor az ember olyan jól érzi magát, 
hogy muszáj eldicsekedni vele a balga 
pestieknek, akik lógó nyelvvel sétálnak a 
juliusi kánikulában, holott ma mindenkinek 
a Balatonban kellene ülni. Az édes, 
drága gyöngyházszinü Balatonban, 
amely olyan, mint egy imádnivaló pesti 
asszony ; szép, hűvös és kimért. (Lásd 
balatoni kristályvíz, kimérve kapható.) 

Ezenkívül azért kell innen Lelléről 
egy anzikszot küldeni a tikkadt pestiek-
nek, mert ez egy valóban csodálatos, 
ritka hely. Ilyet még nem láttam, ké-
rem, mondhatom, ez az a fürdő, ahol 
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Szilágyi László 

Alfonse tábornok, Vass Elemér, Popovits 
Emmy, gróf Coloredoné. dr. Vásárhelyi Fe-
rencné, báró Kemény Pál, Kenyeres György 
iparművész. De sok pesti és külföldi neveze-
tességek látnak vendégül a Kenyeres-penzió, 
a Törzs-villa, valamint a Gabi-villa is. 

Ami a szerelmet illeti, az nem igen dúl 
Lellén. Csupa leány és fiatal asszony van 
lenn, férfipartner egyelőre nagyon kevés akad 
a férjeken kivül. Azért esténként a csodásan 

szép parkban holdvilágsütés mellett 
nem egy szerelmes mondatot lehet 
hallani. Mindenesetre elkelne egy-
néhány pesti dalia. Remélhetőleg 
majd a juliusi Lellén mindenki meg-
leli a maga párját. Én is. 

dal mi élet a Balaton-szálló 
kúrszalonjában és terraszén 
bonyolódik le. ahol a legfőbb 
mozgató erők, Toll Árpád a 
cigányprímás és Polletz mes-
ter a főszakács. Toll Árpád 
esti muzsikálásai valóságos 
koncertek. Meg kell nézni 
Toll Árpádot, amint muzsikál 
a hegedűvel, mit a hegedű-
vel, a fogaival muzsikéi, 
folyton mosolyogva, fénylő 
fogsorát mutatva, a legdrá-
gább arc, amit elképzelni le-
het. Polletz mester viszont 
gyomrainkra őrködik, királyi 
konyhával. Csakugyan „kirá-
lyi" a konyha, nem hiába volt Polletz 
Ferenc József főszakácsa. 

Még a strandról illene irni. A Bala-
ton-szálló, valamint depandencainak 
külön strandjai a pesti szépasszonyok 
légióit látják naponta vendégül a ka-
bánákban. A strandkirálynőt Ungárné 
Grünwald Marikának hivják és az a 
nevezetessége, hogy a megszólalásig 
hasonlít Gaál Francihoz. Feljegyzek itt 
még pár nevet azok közül, akiket a 
strandon naponként látni és akik mind 
a Balatonszállóban laknak : Báró Zech 

hallani, valamint a vidám hangulatot is. 
amely itt az embereket mint egy láthatatlan 
szál köti össze. 

A művészvilágot Lovászyn kivül lványi 
Grünwald Béla, Uray Dezső és Kandó László 
képviselik egyelőre. Bejelentett vendégek 
Bajor Gizi, Gaál Franci, Szomory Emil, 
Martos Ferenc, Kardos Andor, Vajda László, 
Lestyán Sándor, Nádor Jenő, Bálint Lajos, 
Rudnay festőművész, Faludi Sári. A társa-

Képek a balatonlellei strandról 
Középen dr. Vásárhelyi Ferencné és Kenyeres Annutka 

Boskovits és Kiukâl felv. 

Utóirat : A legfrissebb új-
ság, hogy ma délelőtt itt járt 
Győry királyi tanácsos, a Ma-
gyar horgászegylet tisztelet-
beli elnöke. Azért jött, hogy 
Lovászy Károlynak díszokle-
velet nyújtson át a balaton-
vidéki horgászok nevében. 
Mióta Lovászy Károly halá-
szik, nagyon jól megy a bala-
toni horgászoknak, a halak 
nemhogy fogynának, de állan-
dóan szaporodnak, ugy. hogy 
valósággal elárasztják a kör-
nyék halászterületeit. Mint 
értesülünk, legközelebb ma-
guk a halak is köszönő iratot 
intéznek Lovászyhoz nemes-
lelkü magatartásáért. 
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Boronkay-pensio 
Balatonlelle 
Kitűnő szobák! Elsőrangú ellátás 

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

Hol lefiet nyaralni 
Cellén ? 

Lelle külön érdekessége az előkelően 
finom Győry-penzió, amelynek négy kedves 
villája szőlőlugasok és lombos gyümölcsfék 
között közvetlenül a part mellett fekszik. A 
penzió Győry Kérolyé, vagy ahogy a bohém-
világ ismeri, a népszerű Győry „Kata" újság-
íróé. A vendégek nyugalmára két aranyos-
kedélyü „tulajnő" ügyel, Győry Károlyné és 
a tulajdonos nővére, Törzsné-Győry Erzsébet 
úrasszony. A Győry-penzió egészen vakmerő 
ujitást vezetett be. A homokos parton őszi 
szezon is lesz 'szőlőkurával egybekötve, ka-
rácsony előtt pedig vitorlás szánkázás és 
korcsolyázás. A penzió leránduló vendégeket 

kis penziót keresnek maguknak, hogy itt. 
adózzanak a nyár fesztelen örömének. Lellé-
nek is megvan a maga exkluzív penziója az 
uri családok által lakott Elite-penzió. A villa-
sor pompája egyesül itt a szabad természet 
szépségével ; a külön stranddal, mely a Bala-
tonnak legszebb helyén fekszik és valóban 
„elite" publikumot lát vendégül kabánáiban. • 

Lenduay-penzió-nak hivják azt a csinos 
leilei villát, amely a Vaszilievits-ut 215 szám 
alatt már messziről hivogat barátságos nagy 
parkjával és virágos verandáival. A külső 
impressziók után még kellemesebb meglepe-
tés a Lendvay-penzió belseje, ahonnan nem-
csak jóleső hűvösség, de kitűnő izlés is 
árad. A"szép*szobák és az elsőrendű ellátás 

is szívesen lát saját homokos strandján. A 
pesti lerándulok egész napi ellátásban része-
sülnek s este vagy az éjjeli vonattal már 
vissza is utazhatnak. 

A Győry-penzióban találtuk 'Erényi Nán-
dorékat, Ráskay egyetemi tanárt, Lovászy 
Károlyt, az irót és kabaréigazgatót, most vár-
ják Szilágyi Vilmost, a Vígszínház főrendező-
jét, Lovrich egyetemi tanárt, Rudnay Gyula 
festőművészt. Bajor Gizit és Rényi alpolgár-
mestert. Külföldről is sokan érkeznek : Bern-
ből José Guimarals nejével. 

• 
Akik nem szeretik a zajos szállodai életet, 

rendszerint egy árnyas, lombok közé rejtett 

Képek a balatonlellei strandról 
Boskovlts és Kaukál felv. 

mellett megbecsülhetetlen előnye a Lendvay-
penziónak ritkaszép strandja. 

* 

A balatonlellei jó társaságnak egyik leg-
kedvesebb találkozóhelye a Ruff-féle penzió, 
cukrászda, falatozó és csemegeüzlet. A nagy 
városi parkkal szemben fekszik egy csinos, 
kis villában és nemcsak arról nevezetes, 
hogy pompás verandas szobáival, jó ellátásá-
val és a Balatonra leérő parkjával, valamint 
strandjával a legjobb leilei penziók egyike, 
de mint bevásárlóhely is tökéletes. A lellei 
nők mind a Ruff-féle csemegeüzletben vá-
sárolnak, amely Szirr.on István lerakata. 
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Nyaraló arisztokraták 
Az arisztokraták — éppúgy, mint minden 

más földi halandó — junius végén már meg-
állapították nyári programmjukat. Nyaralás 
tekintetében azonban az különbözteti meg 
őket a többi embertől, hogy nekik az év 
javarésze tulajdonképen — vakáció és a 
nyaralás számukra inkább „hazaérkezést" 
jelent hűvös és előkelő kastélyaikba. Igaz, 
hogy régen ez is máskép volt. A belga, a 
francia és az angol fürdőhelyeknek mindig 
megvoltak a magyar grófjai, sőt Ka lsbadot 
és Marienbadot, valamint az osztrák tenger-
partot s az olasz fürdőhelyeket is szívesen 
felkeresték a magyar arisztokraták. Ma azon-
ban legfeljebb csak Cseh-Szlovákia említett 
két fürdőhelye jöhet számításba, azok is 
inkább gyógyszempontból. 

Az arisztokrácia más években a májusban 
megkezdett tavaszi szezont junius végén 
befejezte s aztán a pesti paloták, valamint a 
Park-Club elcsöndesedtek. Az idén a gyász 
miatt a tavaszi idény csak junius elején kez-
dődött s bér ettől kezdve a Park-Clubban 
minden estére jutott táncmulatság : a hires 
és megszokott nagy tavaszi bálok elmaradtak. 
Viszont a politika nagyon sok főúri családot 
a rendesnél hosszabb ideig tart mostanában 
Pesten s igy az egyik legkedveltebb főúri 
nyaralóhely ez idén a Park-Club lesz, mely-
nek néhai Aczél Béla báró jóvoltából az 
egész kontinensen nincsen méltó mása. A 
másik arisztokrata nyaralóhely : Balaton-
Földvár. 

Balaton-Földvár — régen a gróf Széchenyi-
család tulajdona — két arisztokrata törzs-
nyaralóval dicsekszik, gróf Széchenyi Emil 
és családja az egyik állandó nyaraló itt, a 
másik család : gróf Károlyi Imréék. Mindkét 
főúrnak pompás nyári kastélya van a fürdő 
mögötti hegyháton, fogatot, autót tartanak, 
Széchenyiéknek vitorlásuk is van, gróf Ká-
rolyi Imre pedig a leggyorsabb motoros-jacht 
tulajdonosa a Balatonon. Itt nyaral Széchenyi 
Henriette grófnő, a fiatal gróf Széchenyi Imre 
és Földvárra jön augusztusban gyönyörű 
menyasszonya. Cséry Sári látogatására Szé-
chenyi Mihály gróf is. Minden évbsn rövi-
debb-hosszabb időt töltenek itt : gróf Inkey 
József és felesége, gróf Csekonics Sándorné 
és leánya, gróf Bolza Jánosné, báró Bágolyi-
Balassa Ferencné és leánya, gróf Gyürky 
Aladár, gróf S igray Antal és felesége, gróf 
Csáky Andor, Jeszenszky Miklós báró, Ka-
rol0 Ferenc és Viktor grófok. Odescalchi 
Miklós herceg, Radosseuich Mihály báró stb. 

Siófoknak is — inkább az előszezonban — 
sok főúri látogatója van. Különösen tavaly 
kedvelték meg nagyszerű strandja miatt. Itt 
azonban az arisztokrácia inkább száll ven-
dég vagy átutazó. Ellenben Keszthelyen Fes-
tetich Tasziló herceg mér otthon van ; kas-
télya és parkja százszobás, százholdas. A 
nyár javarészét ebben a fejedelmi palotában 

tölti a herceg, legfeljebb Marienbadba láto-
gat még el leányaval, Ellával. Ilyenkor saját 
szalonkocsiján utazik, melynek külön garagea-

LUCI GAND 
Baden-Badenben nyaral 
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és váróterme van a keszthelyi állomáson. 
Még az istállókat is olyan pazarul építették 
fel a hercegnél békében, hogy most az egyik 
épületet Balatoni Muzeumnak fogják átala-
kítani. Keszthelyen nyaral még gróf Forgách 
Béla is, a zeneszerző mágnás, kinek nyara-
lója mindig nyitva áll az ott időző fővárosi 
hangversenyénekesek és színészek előtt. Ide-
jön néhány hétre minden évben Forgách 
Balázs gróf is szabolcsmegyei birtokáról. 
Pompás vitorláshajója állandóan ott horgo-
nyoz a keszthelyi öbölben. 

Balaton-Füreden Andrássy Gyula gróf és 
felesége törzsvendégek. Tavaly még ott nya-
ralt velük Klára leányuk is, ki az idén azon-
ban már mint Odescalchi Károlyné hercegné, 
férje birtokaira megy. A füredi szanatórium-
ban is több főúri látogató fordul meg és a 
Jacht-Club nagy terraszán és kikötőjében is 
gyakori vendégek az arisztokraták. 

Windisch-Grätz Lajos herceg a sárospataki 
várban nyaral családjával. Itt s egyáltalán 
Zemplénmegyében a főúri kastély-élet teljes 
pompájában virágzik. Minden napra esik 
„szomszéd-látogatás", a komornak és inasok 
autón viszik előre a toiletteket, maguk az 
urak és hölgyek lóháton és kocsin indulnak 
később s célhoz érve : smoking és estélyi 
ruha várja őket már a vendégszobákban. 
Sokkal visszavonultabban nyaralnak gróf 
Zichy Jánosék Nagylángon, Batthyány Gyula 
grófék a bicskei kastélyban, gróf Széchenyi 
Viktorék Székesfehérvár melletti birtokukon. 
Itt mellesleg az ország egyetlen „falkáját" is 
nagy gonddal készítik elő az őszi rókavadá-
szatokra. 

Piret de Bihain Jenő báró, a téli és tavaszi 
arisztokrata-bálok nagyszerű rendezője, ugyan-
csak birtokán nyaral, de közben sokat láto-
gat be Parádra s ilyenkor mindig magával 
viszi a faluja papját, kivel aztán nagy.cigá-
nyozásokat rendeznek kirándulásaikon. Őrgróf 
Pallavicini György és felesége Balaton-Sze-
mesre és Tiszadobra mennek gyermekeikkel, 
gróf Mikes Ármin és felesége az erdélyi ha-

(Nyaralási pályázat) 

s-Wlí. -

/ 
Winterstein Gyuri és Pali 

Papp Rez«ö balakmboglári felvélele 

(Nyaralási pályázat 

Palócz Melitta 
Papp Rezső balatonbogiári felvétele 

társzélen fekvő zabolai kastélyukba, mely 
valóságos tündérvár. Békében a román királyi 
pár is többször ellátogatott ebbe a kastélyba. 
Batthyány József gróf és családja Zalacsá-
nyon, Csáky Adorjánné grófné Reichenhall-
ban és Szepes-Ujváron, Csekonics Pál gróf 
Zsombolyán és Karlsbadban, Dessewffy 
László gróf Marienbadban, Dessewffy Emil 
gróf Karlsbadban, Bánffy Zoltánné grófné 
Beresztelkén, Orczy Andorné báróné Marien-
badban, Széchenyi Julia grófnő Marcaliban, 
Vojkffy Hubertné grófné Badenben és 
lkervárott, gróf Almássy Pálné Pásztón, 
Batthyány Iván gróf Nagycsákányban, Batt-
hyány Pál gróf és családja Zalacsányban, 
Nákó Sándor gróf Karlsbadban, Semsey Lász-
lóné grófné és leánya a Semmeringen, Ester-
házy Ferenc grófék Tatán gróf Károlyi 
Lészlóék Fóthon töltik a nyarat, de részben 
rokoni, részben baráti látogatásra természe-
tesen máshol is megfordulnak. 

Odescalchi Béla herceg Karlsbadban, 
Sennyey Béla gróf Bélyen, Széchenyi Imréné 
grófné Somogyváron, Teleki Mihály gróf 
Gyömrőn, Zichy Rafaelné grófné Marienbad-
ban, Kazy Józsefné báróné Garamveszelén 
tartózkodnak, Teleki Domokosné grófné Ger-
nyeszegen, gróf Pálffy Miklósné Zichy Mar-
git grófnő Heidenreichsteinben, gróf Erdődy 
Tamás Vépen. A Wenckheim grófok Ó-Kigyó-
son. Marienbadba mennek : gróf Szápáry 
Istvánné, gróf Wickenburgné, Dániel Tibor 
báró és felesége, Thyssen-Bornemissza Mar-
git báróné, báró Roszner Erwin Gasteinban 
nyaral, gróf Bethlen István valószínűleg mind-
végig Budapesten. Egyáltalán a politikai élet 
erősen meg fog látszani a pesti nyáron : 
többek közt Kaas Albert báró, Prónay 
György báró, a Cziráky grófok, Hoyos Miksa 
gróf, a Zichy grófok, Széchenyi Viktor gróf 
stb. mind szorgalmas látogatói a t. Háznak 
s igy valószinüleg a Nemzeti Kaszinó sem 
néptelenedik el teljesen. Egész csomó nevet 
lehetne még felsorolni mágnásaink közül, 
akik Pesten maradnak 
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Hölgyeim és uraim, ne haragudjanak rám, 
bár a látszat jobbéra ellenem vall és ezt 
talán önök nem is igen fogják elhinni, 
de ugy létszik mégis csak romantikus lélek 
vagyok, mert régen örültem ugy, mint szom-
bat este, mikor az Angol Parkban megnéz-
tem a Téncpalotát. Bevallom, ugy mentem 
be, mint egy cinikus, öreg színházi róka, aki 
végigjárta már a félvilóg mulatóhelyeit és 
előre ásítottam, hogy no, most már ezredszer 
fogom látni ugyanazokat a parketténcokat, 
észbontó ruhéju és mosolyú táncosnőket, 
agyonizzadt frakku táncosokat. És amint be-
megyek a terembe, egyszerre, mintha csak 
egy bűbájos, régi ólom elevenedett volna 
meg előttem. Drága fiatal, vászonruhás uri-
leányok, boldogságtól és örömtől kipirult arcú 
diákok táncolnak egymással majálisos jó-
kedvvel, naiv, ártatlan udvarolgatással. A 
szülők és kisérők csendes gyönyörűséggel 
állnak köröskörül és boldogan' nézik ezt a 
friss, bájos képet, mely mintha nem is egy 
ideges és élvezeteket hajhászó világváros 
villanyfényes, lármás mulatóhelyének kö e-

pén játszódna 
le, hanem egy 
kedves pol-
gári csalód 
szalonjában, 
ahováaz első 
tánc romanti-
kus, kedves 
lámpalázával 
léptek be tar-
laián ruhás 
kisleányok és 
fekete panta-
lónos jurótu 
sok. Sehol a 
jóizlést bántó 
mozdulat, il-
letlen flört és 
a téncospá-
rok között a 
legnagyobb 
meglepetés-
sel ismerem 
fel egymás-
után a főváros 
legelőkelőbb 
családjainak 
ifjúságét,köz-
tük egy rezer-

véltságáról ismert fiatal arisztokratát is, akit 
eddig csak az incognito páholyok diszkrét 
homályából volt szerencsém ismerhetni. Végre 
egy hely, hallom mindenfelől elégedetten 
mondogatni ahol a közönség nem néz és 
botránkozik a mások táncén, hanem ő maga 
is kiveszi a részét ebből a kedves és derűs 
ártatlan mulatságból. 

Természetesen Budapesten, ahol már ré-
gen leszoktattak bennünket az úgynevezett 
„szolid" mulatságokról, nem árt egy kis óva-
tosság és a Táncpalota igazgatója szigjru 
intelmeket aggatott indenütt a falakra, me-
lyekben a paradicsomból való számkivetés 
terhe alatt irja elő azon illemszabályokat, 
melyeknek legkisebb tulhágására is árgus 
szemekkel ügyelnek. 

Kétségtelen, hogy a Táncpalota intézménye, 
amely Berlin, Páris és Londonon keresztül 
jutott hozzánk, itt is népszerű és kedves szó-
rakozóhelye lesz éppen annak az uri osz-
tálynak amelyet eddig jóizlése akadályozott 
IT eg abban, hogy nyilvános táncteremben 
keressen egy kis szórakozást. A táncpalota 
kipirult arcú, ragyo-
gó szemű ifjúsága 
valósággal egy-egy 
első béli éjszaka 
szines és sokáig élő 
emlékével távozik a 
teremből. De nem-
csak a táncolók ér-
zik jól magukat, 
hanem nagy lelki 
gyönyörűsége 1 e sz 
mindazoknak is, a-
kik csak végignézik 
azt a felejthetetlen, 
bájos, üd ; levegőjű 
képet, amely eb-
ben a helyiségben 
naponta lepereg. 
Igaza van annak a 
finom, előkelő kül-
sejű idősebb uri-
asszonynak, aki elé-
gedetten jegyezte 
meg mellettem : 

Végre egy hely, 
ahová aggodalom 
nélkül hozhatjuk el 
leányainkat és fiain-
kat. 
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Bar, lánc, muzsika 
a koncerihajón... 

Budapest előkelő társaságának legked-
veltebb találkozóhelye és minden Buda-
pestre érkező külföldinek első utja és szóra-
kozása a „Koncerthajó". De méltán lett köz-
ismert, nemcsak Budapesten és egész 
Magyarországban, hanem egész Európában 
is. A bécsi sajtó már a legközelebbi napok-
ban induló „Konzertschiff"-eket reklamirozza. 
Szolid, tervszerű munkával álltak a koncert-
hajó rendezői az Árboc hajózási és vizi-
sport folyóirat szerkesztősége és a „Koncert" 
hangversenyigazgatóság a magyar dunai 
élet propagálói közé. A visegrádi Duna leg-
szebb vidékeit, a gyönyörűen kivilágított 
Margitszigetet csodálják a külföldiek a 
„koncerthaión", egyben európai nívójú hang-
versenyben és egyéb szórakozásokban van 
részük. Csodálattal beszél mindenki a festői 
panorámáju Dunai részről, de felejthetetlenek 
a hangverseny kitűnő szereplői, Budapest 
legkedveltebb művészei : Pusztay Sándor. 
Venczell Béla, Pogány György dr., Bársony 
Lajos operai tagok, Buttula László gordonka-
művész, Somogyi Adrienne, Várady Olga 
operaénekesnők, Weltmann Rózsi hegedü-
müvésznő. Kósa György, Kardos István, 
Szekeres Ferenc, Fligl József zongora-
művészek — a kedélyes szórakoztató mű-
sort pedig Szendy Latos tréfás operatársu-
latát Roland zeneimitátor produkcióit, a 
gyerekeknek pedig a délutáni hajókon jó 

Vigszin ház-étterem 
kerthelyiségében 

i f j . Vörös Elek muzsik. 
Fagylalt, jegeskávé. Tulajdonos: Kertész Jenő Endre 

& e r J * < * * h f é l e 

uzsonnán kivül Géza bácsi meséivel ked-
veskedett. 

A kitűnő hangversenyeknek impozáns ke-
retet ad a MFTR. 42-tagu szimfonikus zene-
kara, és Szabó László kvartettje (a téli Ritz-
kvartett.) — Ha most még eláruljuk, hogy a 
hajófenekén egy elsőrangú barban Budapest 
legszebb hölgyei rendeznek táncversenyt, és 
hogy a legközelebbi járatokon egyik legelő-
kelőbb kaszinónk bridgeversenyt rendeznek, 
akkor megértjük, hogy miért lett olyan hamar 
a legelőkelőbb, legkellemesebb szórakozás a 
„Koncerthajó". Az éjjeli koncerthajókra a 
közönség már előre lefoglalja a fentartott 
asztalokat, a szerdán 6 órakor induló Csa-
ládi koncerthajó pedig mérsékelt áraival 
(hajó- és koncertjegy adóval 120 korona, 
gyermekeknek uzsonnával 80 korona) és kü-
lön családi és gyermekprogrammjával ked-
venc találkozóhelye a napfényes panorámát 
kedvelő családoknak. 

A koncerthajók egyelőre minden szerdán 
6 és 9 órakor indulnak az Eölvös-térről. 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
(Uj tátrafUred — Neii-Schmecks) 
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 á l te l jes üzemben. 

Klotild-pentió 
(Ceskoslovensky Pension) 

Drapp 850„K 
Szürke 850 K 
Színes 

panama— 1200 K 
I Drap panama 14S0 K 

/ Harisnyák 59, 75,95 K 
Í Férfiingek 395, 595 K 

Rövid nad-
rág 250, 295, 345 K 

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

KitUnő francta-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma JanűourKová, bérlő 

B e r n á í h 
AGAiLÉMKIHÂLY 
W i l m o s C s á s z á r H Í 7 6 

Az Angol Park mellett. Telefon 17-97 
Rtia Saccßeiio világhírű tánc-
művésznő és kamaraballetjének ven-
dégjátéka. Az előadás 9-kor kezdődik 





48 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Utóhang a 
FtlrdődivalklálUtóshoz 

A mult heti Fürdődivatkiállitás sikeré-
ből még két cég vette ki a részét. Az egyik a 

Festi, Varga és Göttmann 
női divatszalon (IV., Veres Pál né utca 11), 
amely a kiállítással kapcsolatos fürdőruha-
bemutatón aratott nagy tetszést mindenképen 
művészi modelljeivel. A publikum a szalon 
kreációit egytől-egyig elragadtatással szem-
lélte és különösen egy értékes kivitelű sárga 
georgette szines virágdiszü strandruhát és 
egy fekete creppe de chine toilettet tapsolt 
meg, adózva a cég előkelő hírnévének, mely-

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

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény ! 

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

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

Tulajdonos: Boros Qyula 

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

Állandó orvos a telepen. 
Kitűnő e l lá tás 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 ! Jazz b a n d ! 

Bar ! Parkett- Eichner Zsigmond 
táncosok ! tulajdonos. 

ről minden saját készitményü modellje tanú-
ságot tesz. 

Ugyancsak nagy tetszést keltett a Fürd6-
divatkiállitáson a 

„Pompadour" 
iparművészeti terem (Ügynök-utca 10. I. 4) 
kollekciója. A mesteri kivitelű apró műremekek 
egész légiója fogadta itt a nézőt. Igen sok 
bámulója volt különösen egy kiállított arany-
öltésü selyemcsipke miliőnek. Nagy feltűnést 
keltettek még a kiállításon a „Pompadour" 
iparművészeti terem ezüst retiküljoi, bombo-
nierjei, parfümtartói, valamint egy remek 
kivitelű ékszerdoboz, melyet nilusi tájképek 
díszítettek. 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
..Jeanette11 neues Kurhaus 

m J ß l ^ H J m m m ' W Wien mellett: 
Sanatorium „Esplanade11 

Felvilágosítások : Budapest, Egész évben 
Andrássy-ut5. Telefon 130-65 nyitval 

Lázár-Sztrelk o - 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. 

Az első lépés 
P ö c f l * ^ ! a M a r s i t s z i s e t i 
1 v i J 1 1 U 1 a l s ó vendég lő" 

Naponta délután és 
minden vasárnap délelőtt katonazene 

Esténként Radies Béla zenekara játszik 
Tulajdonos: Márkus Imre 

Üdülő pen&ió 
Mátyásföldi 
Rákóczi-ut 4. 
Telefon szám : Mátyásföld 3. 
Gyönyörű villában egísz éven át nyite* 

Elsőrangú ellátás, hizókurák, légkurák, szélmente« terrasz 
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Ho! nyaralnak a Hirnly-SzinháziaH? 
Honthy Hanna : 
— Talán Siófokra megyek. 

Nádor Jenő : 
— Talán éií is. 

Vaszaty Piroska : 
— Valószínűleg Pesten maradok. 

Laíabár Árpád : — Egész biztos, hogy Pesten maradok. 

D'Arrigo Cornél : 
— Valahová tnajd csak elmegyek. 

Péchy Erzsi : 
•— Erdélyben Turnézok. 

Somogyi Nusi : 
— Én rnár volltaim nyaralni, most a 

Jardin de Parisban utókurázom. 
Halmay Tibor : 
— Külföldre megyek turnézni. 

T R i E S T ^ I L L E T T 

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

remek fekvésű 

és más 40 szálloda és pensio 

J Â T É K k a s z i n ó 

Magyaroknak 

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. 

L O M B - S Z I N P A D 
Stefánia - uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

N a g y Endre 
Igazgató Feszi József 

Meleg vacsora Q Telefon J. 65-20 
Előadás esti ^ órakor 

legyek előre válthatók a „Színházi Élef-nél, Bárdnál 
és a Gresham-kávéházban 

Turifta-Otthon 
Tátralom niton 

a villanyos vasat állomás közvetlen közelében. 
Kittinő magyar konyha. Tulajdonos : 
Mérsékelt árak. űzv. Them Jakabné, 

Tátra-Otthon 
e l ő k e l © c s a l á s i ! p a s a s ! « » 
a Magas - Tátrában üdülők részere 

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

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 

Ó-TátrafQred 
nagy étterem 
i i a g y k á v é h á z 

Napi pensio . . . 40 .— c K 
Villa szobák napi 6,.— c K-tól feljebb 

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

U f i e a i b a l &mUt bér lő 

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

Jávor-utca 3. (Stefánia és Thököly-ut sarok) 
K o m á r o m R é ' a v e n d é g l ő s 

Turista-szálló 
Tátralom niez 

Igen mérsékelt árak 
Metzger Henrik Kittinő ellátási 
a Tátralomniczi Palace-szálló 15 évig v. főszakácsa 

PARK-ÎERRASZA 
déli 12 óíától nyitva. 

Legkellemesebb ozsonnázó-
és vacsoráióhely! Naponta 
katonazene! Fedett helyiségek! 

P R E N R E Î S Z 1 S T V Á N 

BROWN-OLAJ (név törv. védve) r^ap-
iürdőzek résziére feltétlen szükséges, mert 
a lesülés tájdalmait enyhíti. City drogéria, 
Eskü-ut 5. 
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I*árJ*a Jos om ! 
Szövegét irta : ZÁGON ISTVÁN Zenéjét szerzette: PALLÓS TIVADAR 

Énekelte: BOROSS GÉZA 

Thra- ly Moderate 

Szobafestést művészi kivi- A H M I S I B A H 
telben végez U v 9 l l K Z C r 

Erzsébet-körut 44. Tel. 95-83 
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KOSZTELITZ KÁLMÁN p*rfüm é s 

Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei ' 

A kihívás embereknek azt feleltem : .Fiatal fi 
Elveimmel nem egyezik meg a pi ros viadal. î 
Azt felelték: Egy korbáoosal akkor rögtSn agyonvágnak, 
Mire aztán féhlmemben beállottam daliának. 
Segédeim azt kérdezték: Bandázzsal, vagy bandázs nélkül? 
Mondtam, ha a bandázs durran, feltétlenül bandázs nélkül. 
Mondták, hogy a bandázs az egy vattlrozott daganat, 
Az fogja majd megvédni a hasamat s a nyakamat. 
Mondtam, kéne a számba is ilyen vatta-daganat majd, 
Hogy az ellenfél na hallja vaoogni a fogamat majd. 

Pisztolyt adtak a kezünkbe, olyan szép kis ágyukat, 
Behunytam a szemem s lőttem a plafonba egy lyukat. 
Ezek után kardra mentünk s én nem lévén bátrak bátra, 
Rajta-rajta ordlt&skor Inkább mentem hátra-hátra. 
Ellenfelem nekem rohan, szemelt forgatva dultan, 
Ne izéljen, mondtam neki s óvatosan hasba rúgtam. 
Doktor nála végmerlllést állapított meg ezéit, 
Mire az ügy lovagias szabály szerint véget ért. 
Ellenfelem nem vágott meg, legyen az Istennek hála, 
Csak a segédek vágtak meg ezer-ezer koronára. 

J 
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Most már kezdtek a színházi légkörből is 
megrohanni. Manci egyszer azzal jött fel a 
mi iskolánkba, hogyha kedvem van, felvisz 
egy akkor nagyon kedvelt primadonnához, 
akihez ő véletlenül bejutott és akinek emle-
getett engem és a primadonna meghallgatná 
a hangom. Hogyne kaptam volna ezen, és 
ebből következett, hogy ott összejöttem szín-
háziakkal, köztük egy szinireferenssel, aki-
nek a nevét már gyakran 
hallottam és hogy ő nagy 
hatalom. Ugy látszik, a 
primadonna szólt valamit 
a hangomról, mert mind-
járt nagyon közrefogott, 
hogy a vizsgámon ott lesz 
és ir rólam. 

Ott ült a primadonna 
mögött, én meg a 
donna mellett, ugy, hogy 
a kezem az ő karosszéké-
nek a háttámláján nyugo-
dott. Egyszerre érzem, 
hogyannak a zenereferens-
nek a szája a kezemen 
van. Én, gondoltam, isten 
neki, teljes öröme benne, 
hogy megcsókolhatja. 

Tudja isten, mi jutott 
eszembe : — az ujjamon 
gyűrű volt — ugy, ahogy 
ott csókolta, nekidörzsöl-
tem a kezem a szájának. 
Látom aztán, hogy az ej-
kátegészen felhasította a 
gyűrűm, csak ugy dőlt a 
vér a duz zadt szájáról s a gavallér nagyban 
törli zsebkedőjével. Ugy adtam, mint aki meg 
ijed, de kacagtam hozzá s kivettem a zseb-
kendőt a kezéből és én törölgettem a vért. 

— Vadmacska I — sziszegte felém. 
Oly buzgón és jó kedvvel törölgettem azon-

ban, hogy nem haragudhatott meg, sőt megint 
elkapta a kezem. Én sikítottam : 

— Vigyázzon, bevérez ! 
— Maga persze azt hiszi, hogy ez a vél 

szerződés köztünk, hogy én majd agyba-főb 
dicsérjem magát. 

— Ha szépen megdicsérakkor, talán nei 
is karmolok. 

— Jó lesz megjegyezni, hogy az embc 
csak akkor tud valakiért lelkesedni, ho va 
rá oka. Végre, hangot már eleget hallottan 

A primadonna szólt oda : 
— Mondja ki, hogy nem dicsér ingyért. -

Hozzám meg azzal fordult : — De elég nel 
a kisujjed is. 

A kisujjamat mindjárt odn is tartottam nel 
és ezzel szent volt a béke. Ámbár mikor b( 
kapta a kisujjamat, akkor is belekarmoltai 

a szájéba. Dehát m 
csináljak vele, össz 
csak nem veszhete 

a 

egyszerie érzem, liogy a szíja a kezemen van , . .* 
Szakináry rajza 

egy ilyen szinireferenssel. nemde ? 
Mikor indultam, ő is jött, hogy hazakisé 

Az előszobában nem volt ott a szobaleán 
és ő ott egyszerre csak átölelt és meg aka 
csókolni. Pofon nem üthettem, mert akkc 
vége a barátságnak és van egy ellenségen 
hát gondoltam, öleljen kedvére, csak a k< 
pemet húztam el, épp csakhogy elért.. 



53 SZÍNHÁZI ÉLET 

— Na és most segítse fel szépen a fel-
iltőmet — szóltam aztán egész léleknyugalom-
nal, ugy, hogy csak ugy nézett, mi ez ? — Na, 
nit bámul ? 

— Hallja, 
nost már iga-
ián nem tu-
lom, ilyen 
avasz mü-
'észnő evagy 
lyen naiv kis 
ány ? — fe-
elt, mialatt 
elsegitette a 
elöltőmet. 

Az utcán 
íztán én 
ezdtemazon 
— De itt 

íztán illedel-
nesen fogja 
nagát viselni, 
n i? 

- Szóval, 
tt már csak 
ÍZ uri hölgy-
lek diskurál-
ak. 

— Na ja, itt 
nár nincs 
zinházi ko-
nédia. 

— Igen ám, 
de én szere-
em dolgában csak közön-
éges betörő vagyok. 

— Hujl 
— És azt megmondom 

nagának előre, hogy én 
'agy hűségesen fogom 
nagát szolgálni, hogy szer-
ődéshez jusson, vagy lehúzom, hogy 
esheti, mig szerződést kap. Pláne 
izután, hogy a véremet vette. 

- Törölje le, hisz még most is szi-
'árog. Hogy menjek végig az uícán 
lyen összekarmolt emberrel. 

— Ugy, még magának áll feljebb, 
ifelejti az uri kisasszony, hogy én 

»etörő vagyok. 
— Tudja mit, kedves betörő bácsi, talán a 

őlegányemnek még örömet is okoz,, ha le-

húz és nem kapok szerződést. És hálából 
meg fogja magát minden szombat este vacso-
rára hivni. Aztán akkor megint csak kény-
telen lesz az uri hölgynek udvarolni. Vagy 
attól fél ? Ahhoz nem ért az ilyen betörő 
bácsi ? 

Kénytelen voltam még kokettül oda is pis-
lantani egyet. 

— Jól van, hát lefőzni akar. Elismerem, 
lefőzött, azonban . . . 

— Dehogy lefőzni akarom, azt akarom, 
hogy még utána is szaladgáljon, hogy jó 
szerződést kapjak. 

Na, ez hallatlan ! 
— A különb-

_ . ség csak az, hogy 
akkor nem a vő-
legényem, illetve 
ez esetben a 
férjem hivja meg 
vacsorára, ha-
nem az a prima-
donna, aki talán 
én leszek. Vagy 
maga tán nem is 
az a hírhedt be-
törő bácsi, csak 
a jámbor nyárs-
polgári sors keze 
lesz, hogy én 
maradjak mégis 
a kedves kis fe-
lesége egy derék 
polgári urnák ? 
Tudja mit : meg-
ismertetem a ma-
mámmal : maguk 
egy véleményen 
vannak: a mama 
a vőlegényem és 

harmadiknak 
maga. 

A betörő meg-
állott és ugy bá-
mult rám Én rá-
szóltam : 

— Jöjjön, az 
utcán nem lehet 
szcénákat csi-

akar betörni? Nálunk nyitva 

. jöjjön, az utcán nem lehet 
szcénákat csinálni . . 

Szakmáry rajza 

itt nálni. Vagy 
a kapu. 

— Hát én ilyet még nem ettem. Azt érte-
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ném, hogy a betörőt azzal vágja fejbe, hogy 
magénak vőlegénye van. Azt is érteném, hogy 
maga inkább nem lesz színésznő, semmint 
hogy ilyen betörőnéppel legyen dolga. Meg-
jegyzem, maga csupa ilyen betörő közé ke-
rül, azért nem akarok én se más lenni. De 
hogy tetejébe még maga burzsujoz le engem 
azzal, hogyha nem vagyok én is olyan spísz, 
mint a vőlegénye meg a maméja — akkor 
ne legyek betörő, hanem 
segítsem magét jó szerző-
déshez : — nahát hallja, 
ez mér mégis sok ugy egy 
szuszra. 

— Mit akar : magától 
függ, férjhez megyek-e vagy 
sem ? 

— És ha szerződést kap, 
nem megy férjhez ? 

— Van eszemben ! 
— De én a vacsorákat 

el nem engedem. Meg be-
jelentem, hogy akárhogy 
is összekarmol . . . 

— Na, na, na, talán csak 
nem fájt. Nem maga az 
első fiu, akit összekarmo-
lok. Kislány koromban is 
mindig karmoltam a fiu-
kat. De azért egy se bő-
gött. 

— Na tessék, én meg 
tán bőgök? 

— Fájt, vagy nem féjt ? 
— Na hét megmondom, 

nem fájt, sőt gyönyörűség 
volt. Gyönyörűség volt 
maga, amilyen volt. Legyek 
magánaka juhászkutyája ? 
— hát leszek magának 
a juhászkutyája. Minden, 
csakfeleségül nem veszem. 

— Na, csakhogy végre 
egy véleményen vagyunk ! 
— de most már nagyon 
szépen néztem rá. 

— És nem is kíváncsi rá, hogy miért nem 
venném feleségül ? 

— Tudom úgyis : mert betörőnek születeti. 
— És csak ugy lettem újságíró, mi ? Azért 

mégis megmondom. Akárhány színésznőért 
bomlottam, ha mint feleséget láttam, eltűnt 
az illúzióm. Mert bolondos kis teremtések 

maguk : nem illik maguknak, csak a játék. 
Nagy szerelmeket lehet játszani: nagy házas-
ságokat nem. De a szerelemre pályázom. 

— Azt hiszi, azt jól játszanám ? 
— Azt. Művészet különben is csak egy 

van : a maga szerelmét jól játszani. Nem 
azt, ami a szerepben van, hanem azon ke-
resztül is a magáét. Csak ha azt hiteti el a 
publikummal, hogy ez az, aminél szebbet 

képzelni se tud : akkor 
lesz igazi nagy primadonna 

— Nini, hisz maga egész 
okosakat is tud beszélni. 

— Na ja, ha nem ijed 
meg a betörőtől, hét mit 
csináljak? — a másik 
végéről kell kezdenem. 

Ilyen betörőesetkék hi-
mes mezején indultam bel-
jebb művészi pályafutá-
somba. 

„Az előszobában átölelt és meg 
akart csókolni . . 

zakmáry rajza 

flhog9 mi k inézünk! 
m az uj Feld Matyi darab 

Tiszteletlel jelentjük, 
hogy végérvényesen itt van 
a nyár, megkezdték az 
idei Feld Matyi darab 
próbáit. „Ahogy mi ki-
nézünk", ez a darab cime, 
műfajára nézve ugyanolyan 

vidám és aktuális 
revü, mint a nép-
szerű szerző eddigi 
nyári operettjei. A 
revüt már legköze-
lebb be is mulatja 
a Budapesti Szin-
káz. Szinlapja a 
következő : Báró 
Linkóczy Péter Ta-
nay Frigyes, Láró 
Linkóczy Pál Fe-
renczy Károly, Fé-' 

derweisz Rézi 
Kmochné Jozefin, Szentessy Feri Petrass 
Juci, az utolsó mohi-Kohn Dezső Vilmos, 
Berkó Boris Sándor Stefi, Tóth Julis Cso-
máky Irén, Villám Apollo Cselényi József. 
Vipera Barsay Károly. Lédesi Erzsi Marion 
Erzsi. A szereposztás után itélve bizonyos, 
hogy a kánikulát végigkacagják. 
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Bemutatták az Apolló Szinpsdo 
Honná Mercedes . . Góthné Kertész Ella 
Örményessy Gáspár Góth Sándor 

Mariska . . . . 
Böske (lehunyja a szemét, nem szól). 
Mercedes (ijedten): Na? 
Böske (zokogásba tör ki): Mama! 
Mercedes (karjába zárja): ' l e az én keb-

lemen zokogsz? Uh, milyen boldogság', 
anyának érzem magam! Mondd a bájt 
drága gyermekiánMom, mondd a te bajodat, 
a te szegény jó édesanyádnak 'simogatja). 
Mondjál el mindent, nahát ez kitűnő, mi-
lyen jó időben jöltem, éppen kapásra, 
vagy kapóra vagy hogy mondják és még 
mondják, hogy nincs telepátia! Én min-
dig mondtam, hogy van, olyan nagy vita 
volt' egy caballeróval, hogy pofonvágtam 
őt', mert azt mondta, hogy buta vagyok. 
Hallottál ilyen szemtelenséget? Pedig na-
gyon izmos férfi volt, oluan goromba vo!t 
és nagy keze, nagy lába, kedves naa 'y 
szamár volt, roppant arannos, kedves, fi-
nom fiu volt, kár hogy olyan hamar el-
felejtettem őt. Mi bajod, édes drága kicsi-
kém, te drága kis csekélységem, hát ne sir-
jál, hát' nem látod, hogy vigasztallak71 

Legyen egy kis belátásod, hiszen az anyád 
vigasztal, no... 

Böske: Mama, én téged ugy szeretlek! 
Mercedes (boldogan felsikolt): Nahát, te 

milyen kedves vagy! Szeretsz: Tudod, mi-
lyen kedves ez tőled? Hiszen én téged 
nem is ugy szerelem, mint lányomat! Én 
téged jobban szeretem! Te nekem vagy 
direkt szimpátikus! Milyen egy kedves, 
rokonszenves nő! Légi] a barátnem, tegez-
zünk egymást. Mit adjak neked valamit, 
mint ajándék? (Kutat, leveszi a nyakláncát.) 
Ez szép. ez egii ékszer, ezt én neked adlak. 
(Izgatottan.) Na mondd, na mondd, qué ha 
sucedio? Mi talált tégedet, nem1, mi leti 
téged, mondd? Sze'elem? Ugye szerelem! 
îàj de ''érdekes! Ez «blorzlasz'íó érd'ekes! 
Ugye szerelem! Hát mondd haimar! És 
mi bajokat vannak? Oh ezek a férfiak! 
Ezek mind gonoszcsinálók. De nagyon ked-
vesek és olyan szépek! No mondd! Férj-
hez akarod menni? ÍBöske igent int.) Jaj, 
de kedves lesz! (összecsókolja.) Nekem 
lesz egy vőm! (Tapsol az örömtől.) És 
milyen boldog vagyok! És ki az a férfi? 
Én aizztal rögtön beszélni fogok! Áztat 

a következő szereposztásban : 
Böske Faragó Sári 
Béla Pártos Gusztáv 
. . . Berky Kfifó 
biztosa i egy szép fiút, egy délceg fiút, 
mag'os, karcsúst, szőkét, fiatalt és szo-
lidat! 

Böske (mosolyogva): Nem, mama, nem 
magas, nem karcsú, hanem zömök... 

Mercedes: Zcmök! Szegény! 
Böske: Nem szőke, hanem barna, nem 

fiatal, de nem is ö e~r, nem szolid, hanem 
inkább lunmp! 

Mercedes: Lump? 
Böske: Szereti az italt! A cigányt! 
Mercedes: Mi? 

/ Böske: De csak elkeseredésében! Mert 
azt hitte, reménytelenül szeret, de azi hi-
szem, most már tudja, bogst szeretem.... 

Mercedes: Hát te s'ehetsz? 
Böske (sóhajjal): Igen és meg akarom 

menteni az életnek, hogy bánatában \ég-
íkép el ne merüljön! Me r t azóta százszor 
jobban lumpol iszik, mióta szeret... 

Mercedes: És káromkozik is, ugye? 
Böske: Káromkodik is! 
Mercedes: Lumpál, iszik, káromkozik! 

(Ki azt az ember? 
Böske: Te már beszéltél vele. 
Mercedes: Én! Ah! A távoli, a kis tá-

voli ! 

mini nüiiícMsKoiö ä s szinhá? 
TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2. Brtrmunka, 3. Fpmunkák 
\. Textilmunkâk (pl. hátik stb.t,5. Csiokemtinkák. 8. Szfi-
nveg és gohelinszfivés, 7. Porcellán és öveefestés, 
fCfinvkWs, 9 CVnfIVa. Ifi. RaÍ7 ép teroezés, Tardij egy 
hőra fiOO korona. Prospektus, postán is, ingyen 
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Böske: Nem, a másik! 
Mercedes: A birtokos! 
Böske: Gazsi bácsi! 
Mercedes: Bácsi rnondsz neki és akarsz 

férjnek venni? Aki öreg hozzád? És ínég 
lump és isz és eszi és káromkozik? Uh 
Santa Maria la viigen! Akarsz leszel sze-
íencséilen, mint szegény összetöretett m am-
maa'r Hai nem von az meg elég egy 
lump? Az enyém lumpom? Az uram? Egy 
iszik? Az enyimet? Egy káromkozik? Az 
enyimet? Ezért én ide szaladtam Argen-
tínából! Ezért én lettem egy összetört, egy 
leányom, magzatszülőm, egy szerencsétlen 
mamma, Ki lemondotta öiómök, gyönyörök, 
minaent, ttogy most legyen a,z én guieimek-
flótás? Uh! nunca! soha! egy flótás! Kivel 
bánik férje ugy, mint ebkutyávial? Nekem 
is volt egy birtokos, most legyen neked i s ? 
Egy birtokos, több birtokos? Soha! Inkább 
halott! Halott! Inkább veszek egy nagy 
kést és megölelem ötét, a birtokost! Meg-
ölelem ! Utm az én kis csekélységem! Lu.ii« 
pálni ötét! Nunca! (Felugrik.) Hol van? 
Hol van? Birtokos! Majd beszélem vele 
és megölelem ! 

Böske: Nem szabad beszélned vele! Hi-
szen még csak egy szóval se árulta el, 
hogy szeret, nem szólt! 

Mercedes: Nem? Akkor honnan tudsz? 
Böske: Unnan, hogy ugy néz rám, olyan 

szeretettel, ugy szólongatja a kezemet... 
simogatja... 

Mercedes: Ügy'r Simogatja téged! Ah, 
gazember... gazember! Nem szól, csak si-
mogatja! la lán akar valami egész más! 
Lmom letépni! On! Megöleiem ! Hol van 
birtokos? 

Böske: Ne niva, mama! Megtiltom! 
Mercedes: Mi? 
Böske: 'Megtiltom f Nekem jólesik, hogy 

annyi év után ennyire érdekel a sorsonj, a e 
mit tudsz te az en életemről? Nincs jo,gori 
beleavatkozni, ha eddig nem ismertei!. 

Mercedes: Mi?.... Azéit én idejöttem ha-
jóba, léghajóba, repülőgép, vonat, autó, 
nogy te "mondjál, nincs jogod?! En vagyok 
a te szegény összetöretett mammád és pa-
rancEOióa ne merje nekem boldogtalan lenni! 

Böske: Akkor leszek boldogtalan, lia 
beleavatkozol< Ha szólsz neki! Ha elvá-
rasztasz'tőle! "És akkor én meghalok! 

Mercedes (elképedve): Santa Maria! 
(Jtü Uli: Oh! Nem, azt nem! Mi niua, 
li .'egyetlen kis csekélységem... nem meg1-
halsz.... Hiá t igy szeretsz ötét! Inkább 
engedem mindent, csak nem megnalsz! Nem! 
Egy gyeimeklánijom, kit en szüjettem és 
felneveltem.... iga,z... nem én fölneveltem. 

i^sa 

de felszülettem ! Mondsz, hogy nem halsz 
és én mindent engedem, hogy legyél a fe-
leség neki, csak engedsz, hogy én beszélek 
vele, inkább én őtet kérek meg teneked, 
csak semmi ba j legyen teneked, kis szülő-
lányom! Ugye engedsz, hogy én mindjárt 
beszélem veleí? 

Böske: Ha akarod, beszélj vele, de 
csínján ! 

Mercedes: Csinjálom! Csinjálom! Kö-
szönök neked! (A kezét csókolja.) Kis cse-
kélységem, csak neked baj ne legyen, el 
fog téged férjezni és megkérem, legyen jó, 
nem isz, nem lumpálja és kárornkozzon! Menj 
szobába! Küldjél őtet. (Az ablakhoz ke-
rül.) Áll! Ut t ! Ott! Lent van, parkba és 
sétázik és dzsesztikulálja. Biztos károm<-
kozik. Nem baj, nem log, ha én beszélem 
'vele. (Kikiált.) Birtokos! Birtokos! 

Böske: Mit fogsz neki mondani? 
Mercedes: Csupa szépeket, csupa jókat. 

Hogy szeresse téged és ne bántea éls le-

i ^ ó r i s i KreőLciúK 
Robes Manteaux Costumes 
K. Deutsch Panny es Mme. Sophie Yereizian 
divatszalonja, Bpest, Szentkirályi-u. 3. III16 
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gyen nekem kis unoka és ha n<em elvesz 
téged, addig pofázok őtet, mig mégis el-
vesz! Menj, majd aztán én foglak hivrn 
be! Menj, niua! (Megcsókolja. Böske el.) 

KILENCEDIK JELENET. 
Gazsi, Mercedes. 

Gazsi (eleinte félénken, szinte meghatot-
tan, de hamarosan felenged): Parancsol, 
donna Mercedes! 

Mercedes: Jöjje csak közelebbre, bir-
tokos! Hadd csak nézelek meg közelebbre. 
Hát maga van az? 

Gazsi: Micsoda, kezét csókolom? 
Mercedes: f og j a mindjárt tudni. Ülje 

le ide. Nézze csak rá, ide, szemedbe belie. 
Gazsi: Tessék! 
Mercedes: Egész szimpátikus. Ahogy 

nézi avval a két okos szemekvei, akik van-
nak neki, a kedves, buta fejedbe neki. 

Gazsi: Kezét csókolom ! 
Mercedes: Egész szimpátikus. Most aka-

rok én egészen kiismerni magát. Termé-
szet, karrakter, jellemek, még többi ilyen 
izékat! 

Gazsi: Mért, az Istenért?! 
Mercedes: Majd megtud! Előbb kér-

dezek ! 
Gazsi: Kérdezzen csak. Isten ugy segél-

jen, ilyen kedvemre való gyóntatom még 
úgysem volt, az angyalát neki! 

Mercedes: Ne káromkozza! Hány éves 
maga? 

Gazsi: Idestova negyven! 
Mercedes: Nem is meglátszik neked! 
Gazsi: Ugye nem, az én ;ó Istenem áldja 

meg! 
Mercedes: Hogy az lehetséges, hogy ide-

stovás van negyven és soha nem liáza-
sodotta? 

Gazsi: Hova akar kilyukadni ezzel a 
donna? 

Mercedes: Felelje! 
Gazsi: Nagyon fogas kérdés! Mondjuk, 

valami emléket érzők magamban, amitől 
nem tudok szabadulni, vagy nem kaptam 
magamhozvalót, csapna belé a ménkii, egy 
kutya, ne firtassuk ! 

Mercedes: De csak irtassuk azt a kutyát! 
Nekem mesélnek, maga egy hogy mon-
danak — ihaj-duháj, egy iszik ember. 
Cigány, musica ember! Mért? 

Gazsi: Most toppant ide a világ túlsó 
feliről és már tudja! Aha! A kis Böskétől ! 

Mercedes: Az egál! Felelje! 
Gazsi: Hát...: az én Istenem áldja meg, 

drága donna Mercedes, mit csináljon' 2 
tanyán élő ember? A természet felgyülem-
l i k az emberben, mert ki tudja, mi egy-

más rágódik benne.... hát azt egy kicsit 
ki kell szellőztetni! Be-benézek ide a zsidó-
hoz, a fülem mellé igazitom a füstösöket, 
osztán hajrá! Arnig én mulatok, másnak 
be se szabad gyönni a kocsmába ! Aztán, Jia 
kedvem tartja, huzatom két nap, két éjjel 
is. A prímás le se teszi a vonót! 

Mercedes (bámulva): Uh! Egy főpapot 
musicál magának? 

Gazsi: Nem a hercegprímás, eszem a 
zúzáját. A cigányprímás ! 

Mercedes: Kedves.. szimpátikus! É s 

mért malga eztet itt csinálja az én kia 
szíilőgyermekemnél? Mért maga csinál neki 
éjcaka rekmeszansz vizit? Miért? 

Gazsi: Erre nehéz felelni ! 
Mercedes: Maga mondott előbb, ilyen 

gyóntatás kell magának kedvibe valót. 
Gázsi: Jó, jó, de vannak az ember 

belsejében dolgok, ha azokat firtatják, hát 
bizony az Úristennek se felel, nemhogy 
a gyóntatójának, a rézangyalát neki. 

Mercedes: Birtokos, ne káromkozzon min-
dig! Szegény, jó Válkay is mindig aztat 
csinált és én utálok a káromkodás! 

R é g i s é g g y ű j t ő k ! Veszek, eladok 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség üzlet, Rökk Szilérd-utca 39. sz 
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Gazsi: Én, sajnos, amolyan parlagi ga-
vallér vagyok. 

Mercedes: Hát vigyázza kicsit a parlag-
jára! 

Gazsi: A maga kedvéért még azt is! 
ígérem, nem káromkodom többet"ma éjjel. 

Mercedes: Ez kedves! Ez szimpátikus! 
Most mondja, mit akar maga az én kis 
gyermeklányától ? 

Gazsi: Én? Semmit! 
Mercedes: Mért adja neki szerenátá-> 

kat? 
Gazsi: Jól esik. 
Mercedes: Mért mindig nézeli őtet? 
Gazsi: Kedvelem. 
Mercedes: Mért pödörget a bajuszát, 

mikor néz őtet? 
Gazsi: Az a szokásom. 
Mercedes: Mért simogat? Ha egy olyan 

öreg fiatalember, mint maga, nagy lányt 
ugy simogat, akkor akarja valamit! 

Gazsi: Nem akarok én semmit. 
Mercedes: Nein? Nem akarja őtet venni 

feleségnek ! ? 
Gazsi: 'iyiih, de ajtóstul ront ide donna 

Mercedes! Most termett itt, a tulajdon 
édes leányát úgyszólván öt perce ismeri 
és már férjhez akarja adni ! Ez aztán 
expressztempó ! Amerikai ! 

Mercedes: Hát akarja őtet venni?! 
Gazsi: Én? Eszem ágában sincs! 
Mercedes: Eszed ágyában sincs? 
Gazsi: Nincs. 
Mercedes: Miért? 
Gazsi: Sok okom1 van rá, de elég az az 

egy: boldogtalan volna velem. Gyenge kis 
nádszál ne kerüljön a lobogó láng mellé, 
mert elemészti a tüz! 

Mercedes: Ugy. De eztet maga tudott 
előbb is! 

Gazsi: Persze. 
Mercedes: És mégis szerenátozott az én 

kis gyermekmagzatomat! Simogatott! Ud-
varozott! 

Gazsi: Én? 
Mercedes: És lesz micsoda, ha az enyém 

kis Böske lányom lesz most bolondog-
talan? 

Gazsi: Dehogy lesz! 
Mercedes: És hal meg! Hal meg! 
Gazsi: Már Hogy a macskába halna! 
Mercedes: De~! Én tudok. Tudok! Bír 

tokos, maga van egy tisztességes ember1! 
Gazsi: Ezt még egy asszonynak se sza-

bad szóvátenni, még egy ilyen asszonynak 
se! A szentségét., a tisztességemet nem 
engedem érinteni! 

Mercedes: Nem, de aztat enged, hogij 
nézi a kislány, simogat, szerenátázik, bö-

gödörget a bajuszokat a kislánynak és 
mikor szegény egész fülébe beleszerelmes... 

Gazsi: Nagy tévedés ! 
Mercedes: Nézzen, kedves birtokos, mon-

dok valami magának: maga egy oiszok 
disznó! 

Gazsi (elhűlve): Mi? 
Mercedes (felugrik): És én ugy pofon-

vágok tégedet!.... 
Gazsi (lenyomja a felemelt kezet): ösz-

szetöröm ám a csontodat, hallod-e! Te., 
te... gyönyö... (elkapja a szót), te asszony! 

Mercedes (miután farkasszemet néztek): 
Eresszen el...! (Elrántja a kezét, dörzsöli, 
dühösen.) Milyen erős! (Szünet, csodál-
kozva.) Milyen erős! (Lehunyt szemmel 
kéjesen.) Milyen erős! (Szünet,"sirva Jeül.) 
Szegény kis lány lesz milyen bolondogtalan, 
mi pobra niua! 

Gazsi: Uh, fene.... feneketlen tévedés, 
donna Mercedes! Gyerekábránd az egész, 
semmi más! Rendbejön ez! flz én édes 
kis Böském: 

Mercedes (ránéz): fl magáé? 
Gazsi: Félremagyarázta az én apró kis 

gyengédségeimet! Igaz, a magiam esetlen-
sége az oka ennek! Engem úgyse, r.em 
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tehetek rőla, ha az én ügyefogyottságom -
m:al, bárdolatlanságomból minden ugy jött 
ki belőlem, mintha udvarolnék neki, holott 
szinte apai szeret, amit iránta nézek! 

Mercedes: Apától a szeretet? Miért apá-
tól! 

Gazsi (ránéz): Szép asszony, darab an-
gyal, a gyóntatásnak vége! Nincs tovább! 
Ami itt belül van, el van temetve, a halot-
takat hagyjuk pihenni ! 

Mercedes (bámul): Én hagyok pihenni, 
amit hallottam, de nem értek. 

Gazsi: R kislánynak kutyabaja. Én, ha 
valaha megháziasodtam volna, nem egy ilyen 
édes, sápkóros, holdvilágfaló kis fittyfi-
rittyet választDttam volna magamnak! 

Mercedes: Nem fittyfiritty? Hát mityr 
firitty? 

Gazsi: Hát... eh! Hagyjuk! Lássa, mi-
kor huszár koromban holmi álomszuszék, 
tejvérü remondát adtak alám, nagy unottan 
kocogtam el rajta. Nem lovaglás az ilyen, 
az anyja istenit! De mikor egù megveszeke-
dett fekete csődör került alám, a Plútó! 
Aki a közelébe került, a bordáját tört í 
be egy rúgással, vagy kimart egg darabot 
a hasából. Senkise maradt meg a hátán. 
Hát nyergeljétek csak fel! Felkapok rá, 
de már visz is egyenesen a deszkapalánk-
nak, hogy ledörzsölje a lábam. Bele a, tér-
demmel az oldalába, a sarkantyúmmal a 
véknyába, forog, vicsorog, ágaskodik, a 
földre hengeredik, felugrik, — rajta ma-
radok! Látja, hogy itt nincs mit csinálni, 
hát nekivág veszettül a rónának. Haj rá ! 
Még siarkäntyut neki! Repülünk, csurog 
róla a tajték, de már a leggyengébb szár-
rezditésre, lábszárérintésre szótfogad, mint 
a parancsolat. Ilyen ló kellett nekem, dé 
ilyen asszonu is kellett volna, az istenít 
neki, egy volt ezen a cudar világon, az is 
a másé volt. Nem nekem teremtette az 
Úristen ! 

Mercedes: Milyen erős, vad embert 
maga! Äh! Ismerek jól, emlékszek iól azo-
kat az erős vad madjar embereket! Ki 
volt azt az asszony? Ha én eguszer őtet 
megtalálnék! Kikarcolnék a szemét, aki 
miatt nem kell magának az én drága gyer-
meklányom ! Ki volt? 

Gazsi (egyre enyhébben): Majd elmon-
dom egyszer, ha közelebbről megismer, ha 
jobban belémlátott, majd ha felenged raj-
tam a paraszti kéreg, ami manányos eszi-
tendőkön át rámkeményedett! Majd akkor 
elmondom talán, miért forogtam annyit a 
kislánya körül. Egyszer... ha majd meg-
engedi.... hogy .. a maga társaságát keres-
sem.... 

Mercedes: Ezt én megengedjek? Nunc®! 
Soha! Maga, aki szereti egy asszony és 
mégis az én kicsinek a fejét elfordított! 

Gazsi: És ha megesküdném, hogy a lá-
nyát annak a karjaiba vezetném, aki sze-
reti, akit ő is szeret? 

Mercedes: Nem hinnék el! 
Gazsi: De ha megesküszök rá, a keservit! 
Mercedes: Nincs az van öt minuta, iiogy 

Ígért, nem fog káromkozni és lássa, azt se 
tudott megtartani. 

Gazsi: Soha többet! Megígérem és kutya 
legyek — ez nem káromkodás — ha nem 
állom a fogadást. 

Mercedes: Hát jó. Maga most, maga 
itten nekem beszélje mindenféle szjépek\et. 
És ha öt minutáig egyszer se fogja károm-
kozni, akkor engedek az én társaságomat, 
ahányszor csak akar! 

Gazsi: Igazán? 
Mercedes: Igazán. 
Gazsi: Hát szavamra: öt percig egy 

káromkodást se fog hallani. Ezt csak meg 
tudom állani, a terem., a teremt?sberi 
senki, de én meg! 
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Mercedes: Hát beszélje. 
Gazsi: Igen! (Óráját nézi.) ö t perc. 

De lassan múlik az idő. Donna Mercedes. . 
hát... hát... 

Mercedes: Hát? Hát? Beszélni muszáj 
magának, mert én máskép fogom nem tudni, 
káromkozik vagy nem káromkozik? 

Gazsi: Igaz. Eddig, hogy dőlt belőlem a 
szó, most meg egy gondolatom se gyön, 
azt a fűzfán fütyülő.. 

AI er cedes: Mi? 
Gazsi: Azt a fűzfán fütyülő kis madár-

kát irigylem, Az fütyülhet, ahogy kedve 
rtja. 
Mercedes (mulat): Aha.' 
Gazsi: Megnyerem a fogadást! 
Mercedes: Nem hiszek. Hát csak be-

zéljen szép, kedves, finom dolgokat. 
Gazsi (kinlódva): Oh... ha a maga tüzes 

zemébe nézek, ebbe a mélységes sötét teri-
erbe, ami ugy emlékeztet engem egy 
zempána.... 

Mercedes: Majd én kikarcolok azokat a 
zempárokat... szegény gyermeklányom! 

Gazsi: Ha a maga tüzes szemébe nézek, 
nden erőfeszítésre képes vagyok, hogy 
tetszését kinyerjem. 
Mercedes: Ha nem veszi el az én kis-

ány, minek az én tetszésem? 
Gazsi: Majd megtudja, de ne faggasson 

egint, az anyja... 
Mercedes: Mi? 
Gazsi: Äz anyja őnagysága is oilman 

zép asszony volt, mint maga? 
Mercedes (nevet): Brávó! Na folytassa, 

zegény ember. Majd én segítem! Most 
ujürik keltőbe. Talán soha töbLet lesz ez. 

át mondja el a titok, ki volt aztat a 
zép asszjony, ki volt az a komisz, aiki 
iatt magának nem kell az én kicsim? 
h! Átkozok őtet, legyen csúnya és öreg 

százhúsz kiló kövér és ráncok legyen 
rcán! Oh! Ki volt az az asszonyt? 

Gazsi: Ki? Hnszionötéves voltam akkor, 
uszárfőhadnagy, karcsú, elegáns, snájdig 
yerek, csiszolt modorú társaslény, nem 
milyen most. Akkor láttam meg azt az asz-
onyt és őrzöm azóta emlékét a szivemben 

De itt a vállamban is. Ez a darabka 
rött kulcscsont a tanuja, a hét szent... 
hét szentiméter most is hiányzik belőle, 

z asszony férje nekem drága, ió barátom 
lt. Mikor összeházasodtak, én Lemberg-
n katonáskodtam, ők meg itt éltek a ina-
arországi kastélyukban, nem ismertem az 
szonyt. Egyszer cask jön a barátom meg-
vása talkavadászatra, rókahajszárá. Két-
es házasok voltak akkor. Megjövök, nagy 

társaságban mutat be feleségének. Azt a 
földreszállott mennybéli gyönyörűséget! Ott 
álltam hülyén, kábultan és "csak néztem, 
néztem., meg volt pecsételve a sorsom. Az 
asszony perszie a sok gavallér közt ügyet 
se vetett rám. Bántapi is én, csak láthas-
sam, csak elnyelhessem a szememmel meisz-
sziről, a terem... a terem legmesszibb sar-
kából. Harmadnap aztán nekiiramodott a 
vöröstrakkos, kék huszáratillás raj a 
rókanyomon. A sok szin között ott feke-
téllett a környék pár szép asszonyának a 
dressze. De valamennyi közt ott feketéllett 
mint egy királyné, a szegény, kis főhadnagy 
bálványa. A kutyafalka szimatra kapott, 
azzal hajrá, neki hegynek, völgynek, áiok-
nak, bokornak. Röpültünk. Én elől a házi-
gazdával, mint a madár, az istál az is-
tállóra nem gondoltak a lovaink. Magas 
töltésre száguldva fel, túlnan a lejtő ször-
nyen meredek, mindenki visszafogja a lo-
vát, csak! a házigazda megy le eszeveszettül ! 
H töltés alján a nagy iramban megcsúszik a 
lova. A lovas felbukik. A lába a kengyel-
ben maradt. Egy pár perc, ha el nem 
érem a lovat, az m ember nincs Í̂ Z 
utamban, szabad az asszony, talán az 
enyém lehet. Eh! Micsoda aljasság! Hajrá, 
neki! Menteni! Most az én paripám bukik 
fel. De kezemben a kantár, tovább, tovább! 
A másik ló elé kerülök, elfogom, meg-
állítom. Megmentettem. Másnap vissza 
Lembergbe. Ott busulok egy esztendőt, az-
tán levetem az uniformist, hazejövö.i a 

I F ö ^ J J ^ szájpadlás nélkül csakis első 

TELEFON J. 51-69 

Kéretik 
a pontos cimre 

figyelni 

rangú kivitelben, a müfogak 
tökéletes rágása irásbellíeg 

garantálva 
Hitelképes egyének részlet-

fizetési kedvezményben 

FAN TL I S T V Á N 
többszörösen kitüntetett áll. 
vizsg. fogász hírneves fogá-

szati rendelője 

Vi l . , Thököly • ut 4. I 

ssr modeál-Nagapok 
jutányos árban kaphatók ! 
Diszitések, átalakítások 100.- K-tól feljebb 

Fischer Béláné ^ . f f r t" 
Aranyszőke te E i s n e r - M i l R A D I E ! 
használja l75.— Ki, barna vagy fekete hajat nyer az Ein 
ner-íéle dió-kivonattól. (75.— K.) Eisner-drover la, fíh 

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

Foulard mintájú grenat f inruha. 1750 K 
Foulard tricó- és crep de chine ruhakülönlegességek 

OLCSÓ ÁRBAN 

cikkek legolcsóbban 
dapest, IV., Koronaherceg-utca 6. Telefon I5l—78 nagyáruházában 

Outtmonn Béla r.-t. 



63 SZÍNHÁZI ÉLET 

földemre parasztnak. De elfelejteni nem 
birom öt., A vágy forr, buzog bennem. 
Ital, cigány! Lánggal élek! Megfulladok! 
Nem birok magammal, az isten., az isten 
is áldja meg, engedje, hogy kikáromkodjam 
magam, mert megbolondulok! Azt a sár-

garézangyalát ennek a nyavalyás világ-
nak, akit a magasságos isten roSszkedvibe 
teremtett, benne a magamfajta málészáju 
mamlasszal, aki elhagyja maga mellett 
menni a boldogságot! Pedig a kutyaterem-
tését, ha még egyszer ugy jönne, megint 
csak ugy cselekedném, hogy a sistergő 
istennyila csapjon belé, elvèsztettem a fo-
gadást. 

Mercedes: Nem. Mult már az öt perci 
(Szünet.) Ugy megint cselekedne. Tudom. 
Ismertem egy ilyenet. Az én szegény rossz 
uramat. Az is duhajozta és nem tudta 
öt percig nem káromkozni és húzatott a 
nótát — más asszonyoknak! »Lehullott 
a cserebogár rezgődaru levelét!« És volt 
rossz hoznám és ütötte. És ő is tett volna 
igy, ha ez történt volna vele. Csúnya, go-
nosz, drága, kedves ember! Miatta" kellett 
nekem világba kimenni és kerestem ott is 
egy igazi férfit, ki csak egyszer legyen 
liozziám olyan rossz és kemény és üsise é«s 
kedves és csak egyszer énekelje nekem a 
»Lehullott a cserebogárt« és soha aztat én 
ott nem találtam. És mindig féltem jönni 
vissza ide, féltem, hogy itt találom egy 
ilyen rossz, édes embert... 

Gazsi: Maga kódorgott a világban, ke-
resni valakit, akit nem ismer. Én meg itt 
bújtam el az Isten hátamögött és vártam 
vissza valakit, akit ismertem és aki nem 
tudott rólam! 

Mercedes: És aki talán szeretett volna 
magát. 

Gazsi: Tizenöt esztendeje várom a bar-
langomban, hogy eljöjjön, a szemembe néz-
zen és azt mondja: »talpig asszony vagyok, 
te talpig rérfi, a tied vagyok!« 

Mercedes: Szegény birtokos, ha maga 
mindig vár, míg a megsütött madár belere-
pül szájába.,, mért nem keres az asz-
szony? 

Gazsi: Gyáva vagyok. Hisz azóta láttam 
egyszer... és nem mertem kinyújtani a ke-
zemet feléje.... 

Mercedes: Hát, ha mégegyszer lát, ne 
legyen gyáva, nuujtson ki. 

Gazsi: Mercedes... (Kinyújtja a kezét.) 
M er ce des ( ránéz ) : Mi ? 
Gazsi: Ha valaki egyszer halkan, szor-

dinós hegedűvel húzatná a fülébe és dú-

dolná hozzá: Almaimba veled vagyok,, 
messze nyiló virágom... 

Mercedes (megrázkódik): Hallgassa! 
Hallgassa! 

Gazsi: Nem emlékszik Orményessy Gás-
pár főhadnagyra? 

Mercedes: Nem. Ki az? 
Gazsi: A maga életének néhány röpke 

perce, az ura megmentője, az önnön meg-
semmisítője!... 

Mercedes: Maga... maga volt... ám it 
mesélte... ez volt akkor, mikor voltani 
Válkayné? 

Gazsi: Akkor volt. 
Mercedes: És én sohase ezt tudtam.. 

Válkay se mondott soha senkinek és mag^ 
se mondott? 

Gazsi: Én se. 
Mercedes: És tizenöt évig ezt temetet 

el és gondolta rám és szenvedte miattan 
miatt? 

Gazsi: Igen. Hát nem emlékszik a tisz 
tecskére, aki két napig nézte tágranyil 
szemmel, szótlanul, aki a kastélya ab 
laka alatt húzatta a cigánnyál áz utols« 
éjjel, összezúzott vállal, összetört szívvel 
Nem emlékszik a n a az éjszakára? 

Mercedes: De! Birtokos.... En most inne 
elmegyem... 

Gazsi: Most? Most akar innen elmenni 
Most? Mikor mégegyszer ebben az élet 
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ben meglelhetné a tüzet; amitől maga is 
lángrajlobbanhatna, azt a forró, perzselő 
mámort, amitől maga is megmámorosod-
hatnék? Tizenöt év vissziai'ojtott szenve-
délye, szomjúsága, áhitata, imádata várja. 
És most maga, maga hagyná elmenni 
maga mellett? 

Mercedes (magánkívül): Nem, nem, nem 
hagyok!.... Nem bánok semmi! Nem bá-
nok, égjem el abban a pokolban, ami-
től én már megmenekültem! Nem bánok 
semmi! Csak legyen nekem megint egy-
szer egy birtokos, ki káromkozik, isz, lum-
polja, üti, veri és más asszonyt udvarol, 
tnem bánok, kínozza megint engem egy ilyen 
komisz, rossz, édes, drága betyárt, csak 
még egyszer tehessek a fejemet a szivére 
és hallgassak, mikor dúdolja bele a fü-
lemet: Cserebogár, rezgő cserebogár.. 

Gazsi: Dehogy foglak kínozni mennyor-
szágom, hiszen meghiggadtam már, hiszen 
tizenöt éven ái áhitottalak, szerettelek, vár-
talak, egy kis ártatlan jószágon keresz-
tül, akit csak azért babusgattam, men a 
te véred volt, akitől most megkérem a ke-
zedet, a te kislányod... 

Mercedes (nagy, elképedt sikoly): flh! 
Santa Maria la virgen! Megint ~ elfelej-
tettem az én kis csekélységemet! Megint! 
Hát nincs nekem igaz? Roisz, komisz fér-
fik tik, kiudvarozziátok, cigányozzátok tu-
lajdon édes magzatlányomat a fejedbül! 
Ah! Rossz mamma! Rossz mamma! De 
átkoztam őtet, saját magamat, az asszonyt 
aki legyen csúnya, öreg, kövér, ha tesz bol-
dogtalannak a kislányomat!... Most én le-
szek az! Pedig én akartam lenni egy jó, 
öreg, összetört mammát, ki őtet ad feleség-
nek és aztán megyek egy klastromhoz, 
hogy a fejembe olyan szép, keményített fe-
hér, az jól áll nekem és taszítok a gyerek-
kocsi az én unokámval!.... És ezt mind 
felejtettem el, mert egy ilyen rossz, ha-
szontalan, egy ilyen cserebogár-ember el-
»o'rditotc a fejemet! Menjen birtokos, ne 
tegyen boldogtalan az én kislány! Én va-
gyok megátkozva! Már érzek, kezdek kö-
fvér lenni ! 

Gazsi: Megyek, de előbb olvassa el a 
kislánya naplóját. Az előbb csentem el tőle, 
mikor a szobájából ideküldtem. Olvassa 
csak: »Béla, egyetlen fájdalmas szerelmem, 
szivem örökké érted ég! Gazsi bácsihoz me-
gyek, hogy el ne kárhozzon, de lelkem mé-
lyén örökké Bélát őrizem!« 

Mercedes: Bélát? Ah, az a kis távoli! 
Hát akkor hagyott maga mért engem szen-
vedni itt és sirni és hajadat tépni? Ah! 
Szülőgyermekem, hol vagy!? Böske, gyere 
nekem ide! (Böske belép.) Ah! Kis szülő-
gyermekem! Boldogság! Boldogság! (Oleii.) 

Mit mondjak neki? Hogy mondjak neki? 
Mit? 

Gazsi: Majd én. Drága kislányom, Böske, 
a maga szive vágya teljesül. Engem meg-
mentett, megnősülök, de én is megmen-
tettem magát. (Kiált.) Béla, Béla! Nem 
kell áldozatot hoznia. (Béla bejön.-) Béla, 
öleld meg a menyasszonyodat! 

Böske ^boldogan): Nem értem! 
Mercedes: Lesz nekem kis unokát? 
Gazsi: ÉS én megkérem magától, .Böske, 

la mamája kezét. 
Böske: Mama?! 
Mercedes: Saját gyermek is lesz nekem ! 

És unokát! Ikrák lesznek! 
Cigányprímás (az ablakban): Nagyságos 

ur, mi lész már azzal az éjjeli muzsikával? 
Gazsi: Húzzad, füstös, az ablakból hogy: 

»Almaimban veled vagyok!« De halkaíi, 
hogy a szúnyog szivedobogását is hallani 
lehessen! (A cigány huzza, egyszerre kivül 
orgonaszó vegyül bele. ) Ki meri itt mu-
zsikáltatni magát, mikor én mulatok? A 
férem tésit! 

Béla: Vasárnap reggel van! Mise. Odaát 
az Úristen.... 

Gazsi: Annak lehet! Függöny. 

Haieltávolitás 
hölgyek arcáról E I M M S M M M A hajeltávolitó-

karjáról K C Í V I 5 9 V 1 I val érhető el 
rövid használat után. Teljesen kipusztítja 

a szálakat s káros nyomokat nem hagy hátra, amiért fe-
lelősséget is vállalok. Vidékre diszkrét szétküldés pontos 
használati utasitáasal. Használata rgyszerü. 

Botár, E rysétaei- leöl ul 34. 

f a n ő t á b selyem, brokát és 
1 aptsialt mii «észt szobafestés 
N i e g e r K. V i l m o s c s á s z á r - ut 29 

brüiiénsoket, gyöngyökéi, regiségektt 
mindenkiné l d r é g é b b a n vess 

ZÉK11Y EMIL ékszerész 
Király-utca 51. Ä S T » 1 I 

M i n t a h a l á l t , - -

GYŰLÖLIK 
A POLOSKÁK 

PITBICHSTIIN-t j 126-38 
600-700 korona 

párja gyönyöiü, elegáns francia formájú fehér 
vászonclpő. — Tennlszclpők fehér és 
szürke 500 K-tóI feljebb. Fehér és színes 
térll vászoncipők. Duplatalpu angol 
szandálkülönlegességek, úgyszintén egyéb bőrcipők 
változatlan olcsó árban árusittatnak. — Házicipő-
különlegességek. Schäfer cég : 

Döbrentei-tér 4-6. Telefon: 5-71 

Kötött, horgolt Harisnyafelelések 
selyem és gyapjúból, legdivatosabban. anyagból, — Selyemharisnya szemfelszedése. — 

Kötődé, Sas>utca 12 
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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.) 
T. K. István. Tessék Rákosi filmiskoléjá-

hoz fordulni, ott szívesen adnak önnek bő-
vebb felvilágo8ÍtÓ8t. Cime : VI., Csengery-u. 
28. — Zsombolyai hű olvasó. 1. A Belvárosi 
Színház tagja. 2. 1890-ben született. 3. Berlin, 
Wilmersdorf, Duisburger-Str. 6. — Fanny. 
Legyen szerencsénk. — K. Sz. N. Nem ren-
delkezünk ilyen cimmel. — L. Ucy. 1. Nős. 
2. Budai Szinkör. 3. Tudtunkkal még nem. 
— Előfizető huga. Legközelebb megüzenjük. 
— N. R. 1. 1897-ben.született. 2. Ismeretlen. 
3 Kompóthy Gyula. — Chaplin-rajongó. 
„Newyork." Ez a cimzés elegendő. —• T. S. 
Békés. Kis színdarabját mi nem tudjuk fel-
használni, miután nincs hozzá terünk. Leg-
jobb lenne színháznál próbálkozni. — T. 
Böske. 1. 1900-ban született. 2. Budapesten 
született 1894. márc. 3-án. 3. Dénes Oszkár 
1891. május 8-án született, Nagykeszin, Tolna-
megyében. Középiskolai tanulmányait a 
Barcsay-utcai gymnáziumban végezte, majd 
1919-ben a Corvin Star cégnél filmen játszott. 
Első színpadi szereplése 1921-ben volt a 
Belvárosi Színházban, az Incze Sándor ren-
dezése alatti Amerikai délutánon ; azután a 
Royal Orfeumban játszott, majd a Király 
Színházban a „Hollandi menyecske cimü 
operettben mutatkozott be mint táncoskomikus. 
— B. Böske Újpest. Előbb a szülők enge-
délyét tessék kikérni, anélkül nem lehet be-
iratkozni. — B. Ily. 1. Meghalt. 2. Azonos 
a neve. — Gy. Gy. Mohács. Berlinben mű-
ködik. 

Épp most 
iiang-

megjclenf 
lemez 

u j d o n s á g a i n k l 
műsorát kérje i u g j y e n 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
ORAMMOFON-

BUDAPEST, 
M- ÉS LEMEZOSZTÂLYÂ] 
', JOZSEF-KÖRUT 9. SZAJ 

BAN 
M. 

G ULVÀS PÁL, f ő u r l c l p é n 
balga k i r . Karcagi u i l l l t t 
IV. , Kaplony-utca 3 . » A w 

SZABNI, var rn i taní tok magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Kalaptanfolyam külön. R « A f a n * f t p l n é l 

tan folyam müvirágkészitésre. ^ « ^ B l 1 J l " í l u c l 

Selyemharisnyák 
szemfelszedése X G ^ é Z V á T O S l 

h a r i s n y a j i v i t é 

XKIftllfAliráMHt ondulaciöval, maaiKür, szépseR-
nOlgy iOUrUSZQl ápolás és archalszálak eltávolítás« 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsftrangi 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre telvétetcs* 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 13. S í 

PAPLANOK 
Átdolgozást legolcsóbban vállal. 

Szalal Jenő speciális paplan Üzletében, VII. Kertéiz-irtoa 35. 

olcsó 
árusítása 

Elsőrangú s z a b ö h t ó l 

HERMANNÁL, 
ruhák kölcsönzése is. Színházi tagoknak kedvezmény 

visszamaradt férfiruhái 
Erzsébet-körut 12. 
Frakk, smoking »tb, 

Ki fixet 
annyit ? 

bélyegért, gyűjteményért, 
régi levelekért, mint 

S á t o r i bélyegüzlete 
Budapest, IV., Városház-utca 14. 

Fiatalos ude arcbőrt varázsol elő 10 nap alatt 
és eltávolít minden teint-

hibát, u. m. mitesszer, paltanás, sárgafolt, ránc, orr-
vörösség, likacsos, hervadt, petyhüdt bórt a dr. Kay-
serling-féle „HYVARJON* szépitőszer. A kura egyszerű, 
otthon végezhető minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben 
és tisztaságban pompázik. — Egy adag 170 K. Csak 
HYVARJON LlLIOM-TEJSZAPPAN-t használjon. Ara 60 K 
Postai rendelések Hyvarjon-gyár főraktárához : 
Budapesten: Törők József gyógyszertár, Király-utca 12, 
Opera-gyógyszertár, Andrássy-ut 26. Kartschmarofl-
drogéria, Rákóczi-ut 50. és Erzsébet-körut 1., Róna-

drogéria, József-körut 50. intézendők. 

ÖTÖTT UORGÖLT KOTOTT ftf 
készen és I rendelésre D 1VATCIKKEK 

Harisnyák 

Kötő- és szövőüzem 
VI., Sziv-utca 16 
Andrássy-ut és Lövölde-
tér között 

Poloska és moly irtás FlSChßr UOCUUm R.T. 
Telefon : József 10-72 és József 60-88 . V I I . , Dob-utca 90 . 
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S z í n h á z ! r e j i v é n y j 

Megfejtési határidő julius 15. 
A megfejtést lapunk 1922. 30-ik számá-

ban közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. dij: »A gazdag lány« cimü színdarab, 

a szerző, Szenes Béla aláírásával. 
II. dij: Szöllősi Rózsi autogrammos fény-

képe. 
III. dij: Egy doboz »Flóris« csokoládé-

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

Wittek. 
A »Színházi Elei« 1922. 26-ik számában 

megjelent rejtvény helyes megfejtése: 
,Nincs elvámolni valója?«. 

Helyesen fejtették meg 1027-en. 
Az első dijat Bojnitzki Pipi (Subotica, 

VI., Petrogradska-u. H2. ), a második dijat 
Erdélyi Béla (Halle, J. Albrecht-str. 21.), 
a harmadik dijat Berger Ilonka (Budapest, 
IX., Ferencz-tér 2.), a negyedik dijat 
Kunitzer Erzsi (Budapest, V., Lipót-körut 
11.) nyerték meg. — A vidéki előfizetőknek 
postán küldjük el a dijakat, ,a pestiek 
jelentkezzenek a szerkesztőségben délw'án 
5—6 óra között. 

•Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a »Színházi Élet" g-t. 

Igaígató: KIRÁLY JENŐ 
Hirűelésl vezérképviselet kölíölii részére: Annoi'Ctp . 
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. !9. és Hó*ju!. 

jjpgfils mEMlí^***»*^ 
VI.. Felsőerdősor 26. (Körönd melleit) 

Lejátszott uoffy törött 
hanglemezek megvétetnek 

\ w á G ü i i í 
if^Ç.Îz^ÂL hangszeiáruháiábm 

Bpest, VIII, József-köruf 15 
j-r Fiók : IX Párfny-utca lg 

T e l e f o n o n i s m ^ g r e n d e S h e t ! 

AZ UJSÁG-t 
Telefonszámok: József Í6-26, József 13-53 

c , '-'övárosi 
' « f C U S Ï 

Városliget 

Telefon 55—55 

Naponta este 8 órakor 

a fényes juliusi 
n.?gt? m ű s o r 

csütörtök, szombat, vasár- ét. 
ünnepnap délután 4 órakor 
családi és gycrmekeiőadás 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

LM P A P u l P A P u , P á P 
kárpi tosára, vas és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- é» asztalterítőn, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők éa 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHHER JÁNOS 
Budapest, V I I . , Srzsébet-k6rut 20 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldők 

50.000 
ember látja 

a Dunaparti korzón 

esténként a g ^ g ^ m JUitomata-Nüveii 
4 irányú vetítéseit Iroda : Baross-tér 2. Telefon József 22—03. 

NyomtaTa Kultura könyvkiadó és nyomda r.-i. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Teleion 13-31 
Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 






