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pályaudvarokon 30 K 
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SZIHHAZI ELET 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS . 
M Ű V É S Z E T I H E T I L A P 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 
Felelős szerkesztő: I N C Z E S Á N D O R 

Szerkesztőség 
Erzsébet-körut 24 

Teleton 
József 129-35 

Kiadóhivatal 
Erzsébet-körut 29 

Telefon 
József 121-73 

A jegypénztár telefon 
száma: 

Tózsef 121-72 

Ötvenéves Budapestünk 
Irta : KRÚDY GYULA 

Ismertem a kerepesi-uti lóvonatot, 
amely nyaranta a „kéjvonat" vidéki 
pasasérait a keleti indóháztól a 
Griffbe, Sasba, Lóba vidám tülkö-
léssel vitte és láttam tegnap az ifjú 
és jómódú művésznőt egyfogatun a 
körúton robogni, holott ismerősei 
azt beszélik róla, hogy a nyarat az 
Északi- vagy Déli-tenger mellett tölti, 
ahová csak bátor felfedezők és pesti 
színésznők járnak. 

Ismertem ezt a várost, amikor a 
Józsefvárosban valóban ecetfák állot-
tak az udvarokon és okozták azt a 
savanykás illatot, amelyet manapság 
a szegénység szagának neveznek ; 
jártam kihalt utcáin nyáridőben, ami-
kor a harmonika és verkli csak a 
házmestereknek zenélt, valamire való 
pártáj papirossal ragasztotta be ab-
lakát Péter és Pál után ; üldögéltem 
egykori belvárosi korcsmákban, Kis-
koronában és az Angolban, Konti-
nentálban és Kispipában, ahol a 
büszke, érinthetetlen törzsasztalok 
mellett julius havában sohasem látott 
vidéki-fik élvezték azokat a törvényes 
előnyöket, amelyeket a régi törzs-
asztali tagok egy emberöltőn át ki-
érdemeltek ; találkoztam ünnepelt úr-
nőkkel, akik a sors viszontagságai 
folytán a nyarat Pesten tölteni kény-
szerültek, zöld fátyollal tették ma-
gukat ismeretlenné, mint valami an-
gol turistánék és a napsütötte Mo-
kány Bertalannal udvaroltattak ma-
guknak, azzal a Mokánynyal, aki 
az olcsóbb vasuti-jeggyel nyáridőben 
a fővárosba zónázot t . . . Ölvenesz-

tendős koráig Budapest oly szertar-
tásossággal hódolt a hagyományos 
nyaralásnak, hogy ujjal mutogattak 
báró Podmaniczky Frigyesre, aki 
julius havában is a Pannónia sarok-
asztalánál bóbiskolt. 

Most azonban másképen fordult 
a divat, imádni kezdjük városunkat, 
olyan szerelemmel, hogy még abban 
az időszakban sem tudunk megválni 
tőle, amely időszakról a kezdő hu-
morista boldogan irta, hogy a höl-
gyek félcipője beleragad az aszfaltba. 
Itt vagyunk a napsütésben és az 
eget vizsgáljuk, mint vidéki gazda ; 
felfedezzük, hogy összes jóbarátaink 
és ismerőseink itt maradnak a ked-
ves városban, mintha öregségére hű-
séges, jó élettársává lett volna min-
denkinek a sokat próbált „nagymultu" 
Budapest. Gyönyörködünk a nyári 
Budapestben, mintha hosszas hon-
vágy után jönnénk vissza a vá" 
rosba. Jól esnek szagai, amelyek 
elől nem régen futamodtunk, nem 
haragszunk szemetes utcáira, gyön-
géden biztatgatjuk a grádicsot és 
háztetőt, hogy még ez egyetlen nyá-
ron tartson ki hiven, kezet szorítunk 
a mogorva • ellenséggel, konflisko-
csissal és házmesterrel, akik vala-
miképen nyájasabbak is, mióta uj 
adót vetetettek a közönségre, meg-
örülünk az ormótlan öntöző-kocsinak, 
morzsát szórunk a szerviták galamb-
jainak, csendesen megvetjük azokat, 
akik a régi divat szerint különböző 
hazugságokkal mentegetik magukat 
pesti tartózkodásukért és békeszere-
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tőén másik vendéglőbe megyünk a 
korcsmából, ahol ókori szokás szerint 
pofozkodnak a nyári gavallérok. 

Nagyot változtunk, kedvesem, mire 
a városunk ötvenesztendős lett. Ugy 
nézem, hogy a szegényes, egyszerű 
polgári örömök térnek vissza a vá-
rosba, amely örömök ötven esztendő 
előtt mulattatták a naiv burgerokat. 
Ki hitte volna néhány esztendő előtt, 
hogy örülni lehet egy ingyenes sétá-
nak a zöld fák alatt, egy gyalogos 
kirándulásnak a budai erdőkbe, egy 
hideg kacsacombnak, amelyet leányka 
nyújt a vadásznak azon az uton, 
amely a Hüvösvölgyből a Sváb-
hegyre vezet, egy ital bornak, 
amely mellett eldúdoljuk az érzelgős 
valcert? Ki hitte volna, hogy 1922-
ben a kényes gavallérok lexikonnal 
vagy ég felé fordított asztallal is va-
salni tudják a kimondhatatlanjukat, 
mikor sokkal több sneider-mászter 

van a városban, mint ötven esztendő 
előtt? A hölgyek tündérujjal 'varrják 
a ruhácskáikat ? A családi tanácsban 
egész héten át fontolgatják a vasár-
napi kirándulást és körülbelül egy 
egész bérház tudomást vesz az ese-
ményről, amely egy sült libának a 
Gellérthegy tetejére való felcipelése ? 
És bár könnyed, polgári házasság-
kötést is engedélyeznek törvényeink, 
a kiválasztottak éppen olyan sokáig 
járnak jegyben, mint akár nagyapáink, 
amikor jól meg kellett gondolni a 
házasságot. 

így van ez, kedvesem, a mai Pes-
ten, mint akár csak az ötven év előtti 
városban, ahonnan akkor is csak a 
nagy urak, a tehetős tőzsérek jártak 
el fürdőzni nyaranta, de a polgárság 
csendesen otthon maradt és legfel-
jebb a Fürdői Levelekből tudta meg, 
hogy mit csinálnak a gazdag embe-
rek a nyári hő ellen. 

A PESTI STRANDON 
Lábass Juci, Sólyom Janka, dr. Bedő Móric. Radó Teri, Lázár Mária 
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Látogatás a Nemzeti Szinház uj igazgatójánál 
A Nemzeti Szinház kapui zárva vannak. 

Az igazgatri iroda üres. A volt igazgató már 
elbúcsúzott, az uj : Heoesi Sándor dr. csak 
hétfőn foglalja el hivatalát. A lakásán kerestük 
fel tehát az állami szinház uj vezetőjét. Kint 
a tisztviselőtelepen, a Szápáry-utca elején 
van Heoesi Sándor csinos, egyszerű kis villája. 
Ápolt kert, virágbokrok s néhány gyümölcsfa 
veszi körül. Itt él már néhány esztendő óta 
Heoesi Sándor nagyon visszavonult s annál 
bővebb eredményű életet. Aki igv bévülről is 
megismeri ezt az Ízléses, meleg otthont, a 
hatalmas könyvtárszobát és a szintén köny-
vekkel zsúfolt kis dolgozót, az valamivel kö-
zelebb jut annak a rejtélynek megoldásához, 
mely nem kevés fejtöréssel és nem is irigység 
nélkül gyakorta foglalkoztatta a magyar iro-
dalmi és művészi világot. Egyéb érdemeit és 
értékeit nem is számítva, 
nincs kétség benne, hogy 
Hevesi Sándor a legtöbbet 
dolgozó magyar író és 
színházi ember. A munka-
teljesítménye és a sokol-
dalúsága volt ez a gyakran 
emlegetett rejtély, mert az 
ő írói és művészi terme-
lése valóban olyan volt, 
amelynek felsorakozásánál 
az ember önkénytelenül 
is összecsapja a kezét és 
nem érti, miként lehetsé-
ges, hogy egy ember, egy 
fejjel, csak csupán két kéz-
zel és csupán napi huszon-
négy órával, hogy végez-
het el ennyi mindent. En-
nek a kis háznak bensősé-
ges kényelme, melegsége, 
amely a Nemzeti Szinház uj igazgatóját csa-
ládja körében körülveszi, valóban valamivel 
közelebb hoz e probléma megoldásához, 
mert a kis „home" szépsége, kellemessége 
érthetővé teszi, hogy az ember le tudjon 
mondani a társasélet sok minden kétss kel-
lemességéről s munkájának élvén csak akkor 
mozduljon ki e puha fészekből, amikor az 
feltétlen szükségesség. 

Itt kerestük fel Hevesi Sándor doktort, eg • 
nappal azután, hogy a kinevezése megjelent 
s igy nem csodálni való, hogy a hallban a 
ház szeretetreméltó asszonya fogadja a „Szín-
házi Élet" munkatársát azzal a hirrel, hogy 
Hevesi doktor ebben a pillanatban már a 
sz 'nház két rendezőjével tárgyal odabent, de 
rögtön értesíteni fogják. Amint a dolgozó-
szoba aj taja nyílik, élénk beszélgetés hallat-
szik ki s ha fülünk nem csalt. Hevesi dr. 
hangján kívül Csathó Kálmán főrendező és 
Ódry Árpád jól ismert hangját hallottuk ki. 
A következő pillanatban barátságos mosollyal 
megjelenik fönt a lépcsőn az uj igazgató. 
Látszik, hogy munkaközben keresték fel a 

HEVESI SÁ\DOR 
a Nemzeti izinház uj igazgatója 

rendezők s igy zavarjuk meg mi is. Sárga 
vászon dolgozókabát van rajta, a kezében 
irón és egy jegyzőkönyv. A könyvtárszoba, 
amelybe bement maga látványosság. Nem 
titok s Hevesi dr. talán inkább büszke rá, 
mint titkolja, hogy ő nem gazdag ember. Ez 
a szoba azonban hatalmas, ragyogó. Sok-sok 
esztendő fáradságos gyűjtőmunkájának ered-
ménye ez a hatalmas, magánember házában 
ritkaságszámba menő könyvtár. 

— Egy percre, bocsánat, elfelejtettem ciga-
rettát hozni — mondja Hevesi direktor — és 
maga siet ki. 

Mig kisiet, a könyvtárt nézegetjük. Egyik 
szekrény tele a házigazda saját müveivel. 
Mindmegannyi értéke a magyar irodalomnak 
és művészetnek. Színdarabok, tanulmányok, 
filozófiai értekezések, fordítások. Maga egy 

egész könyvtár. Sok ide-
gennyelvü is. E rövid perc 
alatt, mig a háziúr távol 
van, csak kettőt jegyzünk 
fel. Az Antonius és Cleo-
patra egy német scenáriu-
mos kiadása, amely azért 
nevezetes, mert Hevesi 
húszesztendős színházi 
pályája legelejéről való, 
abból az időből, amikor 
még tagja sem volt a Nem-
zeti Színháznak, hanem a 
középiskolai tanár oktató 
munkája mellett foglalko-
zott ilyen külföldön is el-
ismert színpadi stúdiumok-
kal. A másik a leghíresebb 
angol színpadi embernek, 
Edward Gordon Craignek 
híres könyve, melynek be-

vezetését és előszavát ugyancsak angolul He-
vesi Sándor irta. Ez a tény magéban eleget 
beszél arról, hogy a Nemzeti Szinház élére 
olyan ember került, akinek az ország hatá-
rain tul is nagy hitele van. 

— A Nemzeti Szinház jövő évi pro 
grammjáról beszélni — mondja Hevesi 
direktor, miután visszatért és látogatá-
sunk célját előadjuk — ebben a pil-
lanatban nem volna több, mint Ígérgetés. 
A szinház mos ani igazgatóválsága és 
az én megbizttásom sokkel váratlanab-
bul jött; semhogy máris kész és kidol-
gozott programmom lehetne. Ami persze 
korántsem jelenti azt, hogy nekem, mint 
minden igazi színházi embernek ne 
volna — leírva vagy csak ugy fejben — 
egy hosszú jegyzékem arról, hogy milyen 
darabokat szeretnék színpadon látni, de 
most, hogy ez a választás rám esett s 
módom lesz rá. hogy ezekből a terveim-
ből megvalósulások legyenek, alapos 
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megfőntolással kell kiválogatni azokat 
amelyek mö a legalkalmasabban és a 
legteljesebben megoldhatók. Ehhez a 
munkához máris hozzáfogtam s ugy 
számítom, hogy a jövő szezon kezdete 
előtt már teljes képet tudok adni az egész 
év prosrammjáról. 

— Most az első feladat az lesz, hogy 
a szinház pgész üzemét erősebb tem-
pójú és intenzivebb munkába állítsuk 
be. A háborús és forradalmi évek nagyon 
természetes következménye volt ez a 
lassú léptű munka. Azok a nehézségek, 
amelyek ezt előidézték, kezdenek las-
sacskán elmúlni s így csak embició és 
energia kell hozzá, hogy a szinház ki-
tűnő gárdája ismét a régi frissességgel 
és lendülettel oldja meg a maga feladatát. 
Természetesen ez a szinház tagjaitól 
á dozatkészséget és fokozott munkát 
követel, de mindenben inkább kételked-
hetem mint abban, hogy ez meg is lesz. 
S ha ez megvan, akkor nem lesz tul-
nehéz komoly és értékes művészi teljesít-
ményekkel gyarapítani a szinház hitelét. 

— Hogy mik ezek a művészi felada-
tok? Most legfeljebb az alapvető prin-

SZ1LÁGYI VILMOS 
a Vígszínház rendezője Balatonlellén nyaral 

Janovitz igazgató felv. 

cipiumról beszélhetek, amely azonban 
szintén magától adódik. Szétválasztha-
tatlan egységben a nemzeti értékek s az 
igazi, magasrendű művészi célok együt-
tes érvényesülését követelni. Ez a kettő 
kell, hogy alapja legyen a Nemzeti Szín 
ház mindenkori programmjának. Ez pedig 
eleve kizár mindent, ami akár egyik, 
akár másik szemponttal ellenkezik, kizár 
mindent, ami olcsó napi termék A Nem-
zeti Sziüház nem kísérleti szinpad — 
de nem is csak muzeum Az igazi 
maradandó értékek mindig elevenséget, 
frissességet jelentenek s igy a feladat az, 
hogy a mult kincsesházából kiszedjük 
azt, ami maradandóságával tett eddig i"» 
bizonyságot eleven frissességéről, a ma 
terméséből pedig azt, ami friss értékei-
ben már most a megmaradás komoly 
igéretét hozza. Ennél többet ebben a 
pillanatban igazán nem mondhatok. 

— Ami egyéb ügyeimet és dolgaimat 
illeti, azoknak természetesen most jó-
időre háttérbe kell szorulniok. mert hisz 
a szinház ügyei éppen e feladatok meg-
oldásában — minden erőm és képes-
ségem koncentrálását követelik meg. 
Egészen furcsa véletlen s nekem nagy 
öröm, hogy uj darabomat a Nemzeti szín-
házi tárgyalások megkezdése előtti napon 
fejeztem be. Ez a darab egy régebbi 
ígéretem beváltása s nem a Nemzeti 
Színháznak készült. Aminthogy direktor-
ságommal különben sem tartom össze-
egyeztethetőnek, hogy ugyanannak a 
színháznak darabot irjak Ez természe-
tes Más kérdés, hogy egyáltalában lesz-e 
érkezésem rá, hogy akár darabot, akár 
egyebet irjak. Nagyon szeretném, ha ez 
lehetséges volna, nem azért, hogy Írhas-
sak, hanem mert ez volna a legjobb 
bizonysága annak, hogy a szinház mun-
kája olyan jól, eredményesen és serényen 
folyik, a reánk váró feladatok olyan 
biztosan megoldattak, hogy már fölös-
leges óráim is vannak. Ez azonban a 
jövő kérdése. 

Ezeket mondotta Hevesi Sándor a maga 
feladatairól és céljairól. Komoly ember, ko-
moly szándékai ezek — s nincs benne egyet-
len olcsó Ígéret sem. Éppen ezért követelheti 
meg mindenkitől, hogy nagy bizalommal és 
hittel fogadja uj munkájában. 

Záporpróba 
A sz ínpadot le takar í tot ták, 
K o p á r lett, mer t nem m a r a d t fönn disz. 
Menjünk nya ra ln i — szólt a r e n d e z ő — 
S az tán „utánunk a z özönviz !" 
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Megint itthon! 
I r t a : HAJÓS MITZI 

Nyolc év óta nem voltam itthon ! Nyolc 
évig szinte minden szünet nélkül, napról--
napra dolgoztam odaát, Amerikában. De 
ez a nyolc év nemcsak munkával telt el. 
Nyolc évig sirtam, bánkódtam Pestért 1 
Bárhol is voltam, New-Yorkban vagy 
San-Franciscóban, minden gondolatom 
Pesten volt. Pesten, ahol születtem és 
nevelkedtem, ahol szüleim és testvéreim 
élnek, akikhez a szeretet ezer szála füz. 

Képzelhetik, mily boldog vagyok, hogy 
tnegint itthon lehetek. Sajnos, a haza-
érkezés örömét alaposan megtépázta . . . 
Trianon ! Bécsből hajón jöttünk lefelé. 
Meg akartam mutatni férjemnek a mi 
gyönyörű Dunánkat. (Igen, engedjék meg, 
hogy bemutassam Önöknek férjemet, Mr. 
Boyd Marshalt. Nemcsak férjem, hanem 
legkedvesebb partnerem a színpadon is. 
Nagyon népszerű művész odaát. Bocsássák 
meg, de én is nagyon szeretem !) 

Ez a dunai ut, amelyről csodákat me-
séltem férjemnek, mondhatatlan fájdálmat 
szerzett nekem. Bratislava ! Konjarno 1 — 
nem akartam a szememnek hinni ! És hogy 
a Dunának egyik partja nem magyar 
már?! Hogy Szobnál van a magyar ha-
tár ? ! Könnyel a szememben és mélyen 
megrendült lélekkel érkeztem Pestre. 

Mert én szivem mélyén ma is csak 
magyar vagyok és mindig is magyar ma-
radok. Én szeretem Amerikát és amig 
élek, hálás vagyok annak a milliónyi ame-
rikainak, akik engem, a kis pesti lányt, 
szeretetükbe fogadtak és egészen a magu-
kénak tartanak. De az én magyar szár-
mazásom az nekem szivügyem. Az igazi 
nevem Mariska, és engem a családom 
most is csak Mancinak szólit. 

Valóban, az én egész karriérem tulaj-
donképen akörül fordul meg, hogyan let-
tem én Hajós Mariskából Mitzi Hajós. 

Hajós Mitzi és férje amerikai villájuk bejáratánál 
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Tizenhatéves voltam, mikor mint 
elsőéves sziniakadémiai növendéket Beöthy 
László szerződtetett, a Magyar Szín-
házba. A legkisebb Gyurkovics lány volt 
az első szerepem. Azt hiszem, elég jól 
játszottam, de senki sem vett engem tul 
komolyan. Ez időtájban került sorra a 
»Dollárkirálynő« a Király Színházban. 
Nagyon kértem Beöthyt, játszassa el ve-
letn a Daisy szerepét. Hiába kértem, 
a szerepet más kapta. Nagyon megharap 
gudtam, elutaztam Bécsbe és leszerződtem 
táncos szubrettnek a Carl-Theaterbe. Kap-
tam havi 200 korona fizetést és sok Ígére-
tet, de soha egyetlenegy szerepet sem. 

Tizenhétéves voltam, égtem az ambí-
ciótól és tétlenül tengődtem, vergődtem 
Bécsben egy szezonon át. 

A véletlen jött sègitségemre. A »Tán-
cos huszárok«-at játszották Venedig in 
Wienben. Mimi Marlow megbetegedett és 
én vállaltam, hogy 24 óra alatt beugrom 
a cípészinas szerepébe. Sikerem volt. 
Bécsi direktorok és színházi ügynökök 
láttak ebben a szerepben és egy csomó 
szerződtetési ajánlatot kaptam. Fel vol-
tam fedezve. 

Hivtak Grázba, Drezdába, Berlinbe. 
De én Bécsben akartam maradni. El-
vállaltam' a Ronacherben a »Chantecla r« 
cimü parodisztikus revü főszerepét. Egy 
amerikai manager megvette a revüt New-
York részére, azzal a kikötéssel, hogy a 
főszerepet én játszom New-York-
ban is. 

így kerültem én tizennyolcéves korom-
ban Amerikába. ' 

Ebben az időben alig tudtam még pár 
szót angolul. Mégis bátran nekiálltam az 
uj feladatnak és győztem. Newyorki sike-
res debüm rám irányította a legkiválóbb 
managerek egyikének, Savagenek, figyel-
mét. Rám bizta a Cigányprímás (odaát 
»Sári«) vezetőszerepét. Három évig ját-
szottam a Sárit, egy évig New-Yorkban 
és két évig széltében-hosszában az Egye-
sült Államokban. Ez a siker elválaszt-
hatatlanul összeforrasztott Savage-zsel. 
Azóta mihd1 a mai napig Savage az egye-
düli manager, akivel odaát dolgoztam ! 

Igen, dolgoztam ! Az európai szi-
nésznek alig van sej tel trie arról a 

megörlő, ideggyilkoló munkáról, amit 
az amerikai »star«-nak végeznie kell. A 
darabot New-Yorkban mutatjuk be és ott 
6 vagy 12 hónapig játsszuk. A darab az-
után az egész személyzettel »kimegy a 
vidékre«, ami alatt érts oly milliós váro-
sokat, mint Chicagót és Philadelphiát. 
Ez a siker évekig nem enged ki a kar-
maiból. Gyönyörű két házam van New-
York közelében, White Piainsben, de 
8 meg 10 hónap múlik el anélkül, hogy 
egy éjszakát saját ágyamban tölthetnék. 
És ha be is jutok New-Yorkba egy pár 
napra, ezek a napok azzal telnek el, hogy 
naponta kétszer színházba kell mennem, 
hogy a sikeres újdonságokat láthassam, 
hogy magánügyeimet elintézhessem, hogy 
ruhatáramat felfrissítsem. 

Egy évtized óta ily szakadatlan mun-
kában telik el életem. A »Sári«-t egy má-
sik magyar operett, a »Csibészkirály« 
(amelyet odaát »Pom-pom«-nak keresz-
teltek) követte. Nagy-nagy sikere volt. 
Két és fél évig játszottuk. Utána egy 
amerikai operett jött, »Head over heels«. 
Ujabb két ev. Most harmadik éve a 
»Lady Billy«-t játszom. , 

Mikor Pestről Bécsbe kerültem, a Carl-
Theaterben Mizzinek kereszteltek át. 
Amerikában megmaradtam Mitzinek, de 
egy kis Írásbeli változással; a két z-ből 
»tz« lett. Mint Mitzi Hajos kezdtem el kar-
riéremet New-Yorkban. Növekvő sikerem-
mel és népszerűségemmel a Hájós nevet 
lassanként elhagyták és megmaradt egyed. 1 
a Mitzi. Savage most már engem csak igy 
hirdet: Mitzi is Lady Billy.«? 

Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy az én fellépésem mindenütt telt házat 
jelent. Az amerikai közönség oly forró 
szeretettel tüntet engem ki, olyannyira ma-
gáénak, amerikainak tart, hogy alig hinné 
el odaát valaki, hogy »The Mitzi«-nek 
bölcsője Pesten ringott. 

Szeretnek, ünnepelnek Amerikában, sok 
gyönyörű estém emléke füz oda ! Mégis, 
mégis legnagyobb sikeremet most arattam, 
itt Pesten. Életem egyik legnagyobb vágya 
teljesedett be tegnap: házat vettem Pes-
ten ! Nem mondhatom, mily boldog va-
gyok ! Amiről szininövendék koromban ál-
modtam, ime valóra vált. Házam van Pes-
ten ! Ezért érdemes volt dolgozni odaát. 



S Z Í N H Á Z I É L E T 

Hajós Mitzi és férje mr. Boyd Marshal 
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Szerdán reggel, mikor a reggeli lapok szét-
vitték a riasztó hirt, hogy ellopták a Feld 
Matyi bohózatának sugópéldányát, már csak 
a legvérmesebb optimisták reménykedtek 
abban, hogy meglesz a pénteki bemutató. A 
legtöbben azonban, akik már megváltották a 
jegyüket, elkeseredve mondot ták : Ilyen a m ' 
szerencsénk ! Ahogy mi kinézünk ! 

Mi kötelességszerűen szinte óráról-órára 
érdeklődtünk személyesen és telefonon a kéz-
irat után folytatott izgalmas ha jsza minden 
egyes mozzanata iránt, mert teljes tuda tában 
voltunk annak, hogy Feld Mátyás bohózaté-
nak e lmaradása egyszerűen azt jelentené, 
hogy nem gilt az idei nyár ! Mert kereken 

huszonöt esztendeje annak, hogy a népszerű 
szerző első darabja , ha jól emlékszem a 
„Schlézinger ne hagy magad" szinre került a 
Feld „a rénában" és ezzel egy csapásra meg-
teremtette azt a sajátságos burleszk, pesti 
zsargonos aktuali tásokba kapcsolódó revüt, 
mely azóta a pesti nyár egyik legsajátságo-
sabb színfoltjává lett. A mai generáció már 
alig is értené meg, ha e lmondanám, hogy 
mit jelentett azelőtt egy Feld Mátyás premier I 
De én még emlékszem boldog békebeli gyer-
mekkorom drága, tipikus alakjaira , a söröző 
kedélyes kispolgárokra, békés uri és női divat-
árusoka, ügynökökre, pepita kockás nadrágu 
gavallérokra, akik fiakkeren hajtattak a szin-

Tanay Frigyes, Petrás Juci, Ferenczy Károly 
Budapesti Színház : „Ahogy mi kinézünk" 

Angelo fotogr. 
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ház szinészbejárója elé, kövér, fűzőbe pré-
selt, háromtokás családanyákra, akik olyan 
jóízűen tudtak nevetni, hogy a könnyeik végig-
folytak az arcukon, gomblyukvirágos iparos-
legényekre, akik mellett fehér Imouszlinruhás 
leány irult-pirult, a szinház körül ólálkodó 
kis jasszokra, akik az alkalmas pillanatra 
vártak, hogy besurranjanak" a nézőtérre. A 
Belvárosból nehezen döcögő zöld omnibuszok 
hozták az embereket és a délutáni kávéházi 
pikolók mellett mindig alakultak társaságok, 
melyek esti programmjuk fénypontjául a Feld 
Mátyás .bohózatának megtekintését tűzték ki, 
különös tekintettel a feleségre, meg a sógor-
asszonyra és a barátnőikre, akik már napok 
óta sürgetik ezt a mulatságot. Egy-egy viccen, 
pesties szóláson azután heteken át nevetett 
a s egész város, szájról-szájra adták tovább 
üzletkötés és alsóspárti közben. Mert akkori-
ban még nem volt kabaré, ismeretlen volt 
a bulvárlapok könnyed, aszfalt kiszóláso-
kat tartalmazó hangja is és a pesti zsargon 
nyelvnek első színpadi felhasználója kétség-
telenül Feld Mátyás volt. Azóta természetesen 
ez is veszített újszerű, meglepő voltéból, 
hiszen jóformán minden kabarétréfánk ezen 
a nyelven van irva, de Feld Mátyás még 

mindig ért ahhoz, hogy kezét ennek a külö-
nös, lerongyolt és mégis élni vágyó városnak 
üterén tartva, megérzi, hogy melyek azok a 
vágyak, kérdések, melyek leginkább izgatják 
és ezeket azután az ő sajátságos gúnyos fin-
torával viszi a színpadra. 

Az a régi, szinte családias kapcsolat 
mely egykor a Feld-szinház színpada és 
nézőtere között volt, ma már természetesen 
nincsen meg. A háború, az ezernyi nyomo-
rúság elsöpörte, megölte azt a drága kedé-
lyességet, mellyel a régi, jóltáplált, gond-
talan polgár zsöllyéjében el tudott terpesz-
kedni és hiányzik a mai emberből az a naiv-
ság is, mely az okoskodás és birálgatás nél-
küli kacagáshoz szükséges. És mégis, mikor 
a bemutató estéjén végignéztünk a föld-
szint és az erkély tömött sorain, mintha ez a 
régi világ elevenedett volna föl egy pilla-
natra. A páholyokban az uj, csillogó, tul-
finomult közönség, a szinész- és írótársadalom 
kiválóságai ültek, rrintha csak azért jöttek 

„A Linkóczyak" 
Ferenczy Károly, Tanay Frigyes 

Budapesti Szinház : „Ahogy mi kinézünk" 
Angelo fotogr. 

Dezső Vilmos, Kmochné 
Budapesti Szinház : „Ahogy mi kinézünk" 

Angelo fotogr. 
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Kmochné és Ferenczy 
Budapesti Szinház : „Ahogy mi kinézünk" 

Angelo fotogr. 

Ugy bizony, nem volt ijesztő, arrogáns gong-
ütés, csak egy kis vékonyhangu csöngő csi-
lingelt szerényen és nyájasan. Az emberek, 
akik már régen elfelejtették a szerény han-
got, nem is hallották meg. tovább, beszél-
gettek és úgyszólván mindenki külön vette 
észre, hogy a függöny már szétlibbent és 
láthatóvá lett az első felvonás színhelye, a 
„Tingli-Tangli"-kabaré nyári helyisége, ahová 
báró Linkóczy Péter (Ferenczy Károly) egy 
kis züllésre tévedt abból az alkalomból, hogy 
a felesége rokoni látogatásra utazott a vi-
dékre. A derék báróra rá is fért ez a kis ki-
ruccanás, mert apósa az ötmillió hozományt 
csak akkor adja át neki, ha legalább egy 
esztendeig minden estéjét a felesége oldala 
mellett tölti. Boldogan ragadja meg tehát azt 
az egyetlen alkalmát a szabadságnak, melyre 
a parancs nem szólhat. Nyomban talál is 
egy nagyon kedvére való barátnőt, a szép-
séges Szentesy Ferit (Petras Juci), aki éppen 
válófélben van régebbi barátjától. Villám 
Apollótól (Dénes György). Linkóczy Péter 
szerelme különösen akkor éri el a forrpontot, 
mikor a kabaré szinpadján Feri elének) i 
gyönyörű altatódalát és Csillér Klári (Geiger 
Irma) vezetésével a ballet keleti táncokat 
lejt. El is határozza, hogy Szentesy Ferivel 
még sok vidám estét fog eltölteni, sőt az 
ötödik üveg pezsgő után mámoros fővel 
még a kezét is megkéri. A második felvonás 
a báró lakásán játszódik, ahol Linkóczy meg-
lehetősen nyög házvezetőjének, a héjaszem ü 
Féderweisz Rézi (Kmoch Jozefin zsarnoki 

volna ide, hogy a színpadon történők melleit 
még ezt a sajátságos, sehol máshol nem lát-
ható nézőteret is tanulmányozzék. Ott volt a 
Madarassy Becfe-család, Ulmann báróék, 
Zichy grófék, Kohner Villy báró, Russ 
József, Bródy Ernő, Kende Géza, az ame-
rikai Magyar Népszava szerkesztője. Hajós 
Mici, a világ leghíresebb pr imadonnája a 
férjével, Szirmai Imre és Sebestyén Géza 
színigazgatók; ott láttuk Beniczky Tamás 
rendőrparancsnokot, Angeht, aki állítólag 
egyenesen a premier kedvéért halasztotta el 
néhány nappal párisi utazásét. És a néze-
téren a legsajátságosabb premier publikum : 
kigombolt kabátu, szines ingmellű, puha-
galléru, nadrágszijas nyárspolgárok, stanicli-
bői süteményt csipegető, pongyolaszerü ru" 
hába öltözött feleségek, fehérszalagos, csil-
logó szemű, nagyokat kacagó kislányok — 
s mellettük a pesti társaság krémje. — Mintha 
az elődökről rájuk szakadt ösztön mozdul-
volna meg bennük és hajtotta volna őket ide 
a Feld-szinházba régi hangulatokat, derűs 
polgári világot keresni . . . Mindenfelé vidám 
zsibongás, tolongás, türelmetlen várakozás, 
azután megszólal egy kis . . . kézicsengetyü ! 

Lánczi Mici, Geiger Irma, Tanny Frigyes 
Budapesti Szinház : „Ahogy mi kinézünk" 

Angelo fotogr 
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Ferenczy, Tanay és Kmochné 
Budapesti Színház : „Ahogy mi kinézünk" f; 

Angelo foto 

uralma alatt. Sőt, hogy a helyzet még jobban 
bonyolódjon, értesítést kap, hogy felesége 
estére már hazajön. Ám ebben a kritikus 
helyzetben váratlan segítség érkezik iker-
testvére, báró Linkóczy Pál (Tanay Frigyes) 
személyében, aki több évi távollét után most 
érkezett meg Braziliából. A két testvér ugy 
hasonlít egymáshoz, hogy néha még maguk 
is összezavarják egymást, különösan ha egy-
forma ruhát vesznek föl. Péter ezt a csodá-
latos hasonlóságot használja fel arra, hogy 
ovább mulathasson, amennyiben megkéri 
Pált, hogy amig ő barátnőjénél mulat, addig 
ő maradjon otthon feleségénél, aki észre sem 
fogja venni a csalást. 

Ebből a nagyon vidám és épkézláb alap1 

ötletből szövi azután a szerző tovább a mu-
latságos cselekményt, melynek lényege az, 
hogy rengeteg tévedés és helyzetkomikum 
után a Brazíliából visszatért Pál vesszi fele-
ségül Szentesy Ferit, aki még csak észre 
sem veszi a cserét és Péter visszatér fele-
ségéhez, meg is kapja a hozományt, melyről 
azonban kiderül, hogy osztrák koronában 
volt letéve. De férjhez megy a ravasz ház-
vezetőnő Féderweisz Rézi is és pedig az 
utolsó irohi-Kohnhoz, akit ládába pakkolva 

küldtek Linkóczy Pálnak Braziliából, mint 
egy tréfás állami sorsjegy főnyereményét. 

Az előadás mindvégig friss, gyorsan per-
dülő, eleven volt, amiről különösen Tanay 
Frigyes és Ferenczy Károly gondoskodtak 
bőkezűen, kifogyhatatlan ötletességgel. Meg-
jelenésük külön szenzáció volt. Annyira haj-
szálnyira egyező maszkban jelentek meg, 
hogy a közönség, mikor először léptek együt-
lesen a színpadra, percekig tapsolta a kitűnő 
tréfát. De nem kevésbé tempósan vitte a 
darabot a ki tűnő,Kmoch Jozefin, aki ének-
ben, táncban egyaránt mulattató és mégis 
Ízléses volt. Ferenczyvel lejtett shimmy-pa-
ródiáját háromszor is meg kellett ismételnie, 
A primadonnaszerepet Peirás Juci játszotta 
ügyesen. És jók voltak Geiger Irma, Dénes 
György, aki a harmadik felvonást bevezető 
drámai színezetű jelenetben csillogtatta meg 
tehetségét, Lánczi Mici, Nagy Olga és Dezső 
Vilmos, a színház házi komikusa. 

Az est sikeréből azonban a szerzőn és szí-
nészeken kívül részt követelhetnek Kálmán 
Jenő, a versszövegek írója és Pallós Tivadar, 
aki a zeneszámok nagyrészét komponálta. 

Lánczi Mici 
Budapesti Színház : „Ahogy mi kinézünk" 

Angelo fotcg . 
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A cigány szordinóval játszik, köröskörül 
nagy kerti ernyők tarka színfoltja, gyönyörű 
elegáns nők, napbarnított férfiak, egy nagy-
szerű pillanatonkint változó szines, nagy-
világi társaság, akár a versaillesi park nyírott 
és csodálatos szépségű bokrai, szökőkutai és 
virágágyai között. Amint lenézek a márvány-
lépcsős terraszról, mintha Trouville, Ostende 
vagy Biarritz egy-egy jellegzetes fotográfiája 
elevenedne meg és a francia keringő finom 
hangulatán át fájóan vág szivünkbe a sok 
édes-bus emlék, szerelemről, vágyakról, 
messze földön ránk hullott hangulatokról. 
Mintha nem is volna néhány lépésnyire mö-
göttünk az izzadó, ke-
délytelen, keserű száj-
ízű város, hanem vá-
ratlanul egy kis üde, 
virágos, gondtalan szi-
getre pottyantunk volna-

És a lugasokban, az 
ernyők alatt és az asz-
talok mellett mindenütt 
szövögetik azokat a 
kusza-tarka szálakat, 
melyekből a mai Pest 
leghűbb rajza alakulna 

ki. A legtitkosabb szerelmek is napvilágra 
kerülnek, apró budoirtitkokat mesélgetnek 
kárörvendő barátnők, akik hallatlan furfan-
gokkal ostromolják a férfiakat a legfrissebb 
pletykákért. A társaság legnépszerűbb és leg-
jellegzetesebb embereit láthatjuk itt naponta. 
Gróf Degenfeld Imrét, Magyar Erzsit, So-
mogyi Nusit, Solti Hermint látjuk kint a Fé-
szek-asztalnál, egymás után érkeznek Ernszt 
Lajos, Kálmán Jenő Ákos, Falus Elek, WolF-
ner György, Schober Béla, Feiksék, Pólyáék. 
Jön a kedves br. Bornemissza. Aztán most 
érkezik a szép Kállay Tamásné. Ezek mind 
a felső terrasz vendégei. Itt van Tarjánné 

Ardó Ilonka, odébb 
ül Fried Pál. a sport-
világot a Lajtakátai 
ménes tulajdonosa 
képviseli. Egy asz-
talnál kedves ame-
r Í k a i vendégünk, 
Kende Géza ül Viola 
Margittal s egy új-
ságíróval. Odébb 
Angelo mester Dé-
nes Oszkárral és 
Pethes Alfrédnéval. 
Erdélyi Gigiék és 
Sass Náciék is itt 
vannak, a kis Balla 
Papp Jolival ül égy 
asztalnál. Sándor 

A felső terraszon Gi.zi> Mészáros Po-
lettel ozsonázik. 

Darvas Lili, Komjáthy Mária, Péchy 
Erzsi, Mészáros Giza, Lábass Juci, 
Bajor Gizi, Aczél Ilona is állandó 
vendégei a Gerbeaudnak. 

Hét ór kor már mindkét terrasz 
zsúfolva színészekkel, írókkal, tár-
saságbeli emberekkel, csak <1 kert-
ben van egy pár üres asztal. Ját-
szik a cigány, folyik a flift és tere-
fere és senkinek sem jut eszébe, 
hogy negyven fok Celsius van ár-
nyékban. 

Az alsó terraszon Röckl felvételei 
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Kedvenceim 
Irta : SZÉP ERNŐ 

A .Fészek-sarok" a Gerbeaudban 
Mészöly felv. 

gyülekezve, ^hallgatva, 
alig mozogva, a cigány-
banda felé, vagyis ott a 
Ligetben a szimfonikus 
zenekar felé fordulva 
merev fejekkel. Egy csa-
pat ismeretlen ez, het-
ven-nyolcvan személy. 
Publikum. Hallgatóság. 
Zenekedvelők. 

Én ugy képzelem, 
rx- . - » , n , .,, , ^ , , hogy mindig, minden 
Denes Uszkár, Angeio és Pethes Alfrédné a Gerbeaudban , , , . 

Rockéi feiv. este ugyanazok a bizo-

Engedje meg Szerkesztő ur, hogy 
irjak egyszer az Ön kedves rnüvész-
lapjában az én kedvenceimről. Igen ? 

Hogy kicsodák a z o k ? nem tudom 
én. Nem ismerem Őket személyesen. 
Ott állanak Ők igy nyáron minden 
este (mikor nem esik az eső) a 
Ritz-cel szemben a korzó járdáján, 
arccal a Ritz felé. Igen. meg ott 
állanak a Ligetben a Renaissance 
vendéglő kapu-
jával szemben, 
a kocsiúton tul 
a gyalogsétá-
nyon,a Liget bok-
raira, mint hát-
védre támasz-
kodva. Ott álló-
nak, ott állomá-
soznak. Bizto-
san tetszett a 
kedveceimet ott 
látni, olyan ma-

kacsul ott állani. Hát igen, ők 
oda állanak este zenét hallgatni. 
Nem nyugtalanitották Önt Szerkesztő 
ur, nem ? Ó, ne is tessék semmi 
rosszat sejteni Őfelőlök. ő k ottan 
of potying hallgatják a vendéglői 
zenét, annyi az egész. Ott a Ligetben, 
meg ott a Ritz előtt. 

Én ezeket az én kedvenceimet 
minden nyáron látom igy össze-
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nyosak s hogy mióta emlékszem rájok, 
mindig ugyanazok, esztendők óta. 
Mint ahogy az Operában meg a Zene-
akadémián jobbadán mindig ugyanaz 
a közönség jön össze. S az ember 
ugyebár ugy hiszi, hogy abból soha 
el nem vész senki. 

Ezek, akik a Dunaparton meg ott 
kint a Városligetben a csillagok alatt 
levegőznek és élvezik a zenét, ezek, 

Kende Géza, Viola Margit 
és Lukács Gyula 

a Gerbeaudban 

akiket kedvenceim-
nek merek nevezni, 
ezek legtöbben nők, 
gyenge hátú, legurult 
mellű anyák meg az-
után öreg nénik. Gye-
rekek szoktak lenni 
karjukon, kezükön. 
Van egy csomó apa 
köztük és aztán vén, 
sunyi bácsik, olyan 
döglött keménykalapokban, ami-
lyeneket a bohócok szeretnek vi-
selni, persze csakis a cirkuszban. 
Lehet pillantani e közt a hallgató-
ság közt sántát, sánta férfit, aki 
fél farával a kézimankón ül, ugy 
figyeli a zenekart. Meg kis pú-
posokat is észrevenni, kik (ugy ta-
pasztaltam) szeretik összefonni mel-

Komjáthy Mária, 
Sándor Gizi és 
Mészáros Polett 
a Qerbeaudban 

lükön két karjukat, mert hiszen a hátu-
kon úgyse fonhatják össze szegények. 
No természetes, hogy fiatalok is szere-
pelnek kedvenceim közt, fiatalok 
szoknyások és nadrágosok, mint 
összenőtt ikrek oly szorosan együtt-
állva, álmos ábránddal és pazar 
meleg cigarettafüsttel. Igen és hátul-
ról egymás derekát ölelve, örökre 
mint a páros szobrok. És aztán néha 

van a hallgatóság közt sérült, 
kinek arca fel van kötve 
vagy keze be van fáslizva 
& aki délelőtt ambulanciára 
jár a kórházba. 

Én kérem kedvelem eze-
ket mindet, mert Ők a zenét 
oly nagyon kedvelik. 

Én sokat sétáltam el már 
igy nyári este a zenében, 

a szabad uton, a 
vacsorázó nagy-
világ közt, meg az 
állva álló hallgató-
ság közt és nekem, 
őszintén szólva, 
tetszett az, hogy a 
hallgatóságot sem 
el nem kergetik, 
se valami falat nem 

Erdélyi Géza feleségével és édesanyjával 
a Gerbeaudban Rückl felvételei 
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csinálnak oda, hogy azok a potya 
szegények ne nézhessék az előkelő 
társaságot. 

Ugy állanak oda zenét hallgatni, 
mint ahogy szénért állanak, vagy, 
ahogy zsirért állanak, vagy román 
vizűmért. Olyanforma a kép. De îïem 
kell őket sajnálni, mert most élvez-
nek ök . Szép dolog az, hogy a ci-
gányok meg a szimfonikusok 
oly hangosan muzsikálnak, 
hogy az hiánytalanul kihal-
latszik Őhozzájok. Olybá hal-
lom, hogy a zenészek direkte 
Ezeknek játszanak. 

Ez, amit ők itten mivelnek, 
se nem koldulás, se nem lo-
pás. Ugye nem, kérem ? Leg-
feljebb annyi, hogy ajándékot 
fogadnak el. És ez legalább 
is olyan nagylelkű 
viselkedés, mint 
ajándékot adni. 
Ugy gondolom. 

Ezek az én ked-
venceim ugy meg-
becsülik a zenét. 
Ezek nem disku-
rálnak. Oly jólne-

veltek, mint a halottak. Némelyik 
a c s i l l agokba dugja homlokát , d e 
azért a füle a fö ldön v a n . N é m e l y 
gyerek e la lsz ik é s n é m e l y néni 
h o s s z ú t pis log, mint a tyúk, de é n 
azt s e v e s z e m rossz n é v e n . 

H a v a n m é g Szerkesz tő u r n a k e g y 
pár sornyi he lye s z á m o m r a , hát 
akkor kije lentem, hogy sa jná lom, 

Adorján dr.. Vágó 
László. Málnay Béláné 

és Vágó Lászlóné 
a Gerbeaudban 

hogy nem tudom 
a nevöket az én 

kedvenceimnek. 
Ha tudnám hogy 
hijják Őket, mind-
nek a nevét, egy-
szer valahogy, ha 

, , , arra vetődném, hát 
Gróf Dégenfeld i , . 

Imréné, Papp Joly a botom szegjevel 
és Balla Ernő ráírnám a déli sar-
a Gerbeaudban 1- i . . 

kon a hora, olyan 
helyen, ahol se pinguin, se vihar 
nem jár, ami eltörülné. 

A fék ujirányu hasznosítása 

Sas Náciné, Sas Náci és Erdélyi Doli 
a Gerbeaudban- Rückl felvételei 

A kutyák panasszal fordultak hozzám, 
Hogy kérjek meg a városnál valakit 
Az uj rend ellen, amely minden fa alá 
Egy-egy színházat alapit. 
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Nyári színészek 
Ir ta : SZÁSZ ZOLTÁN 

Mint egész Budapest, a Liget is bá-
gyadt, kopott, szomorú; mintha elköltözött 
volna belőle a lélek, a benne sétáló, ját-
szadozó, kocsizó emberek egykori pezsgő 
jókedve, mely a város e nagy közkertjét 
a jobb időkben, minden banalitása és za-
jossága dacára, olyan kedvessé tette. A 
Vurstli, a proletárság Riviérája is bá-
gyadt és szegényes: olyan, mint a beteg, 
testileg leapadt s lelkileg fáradt. A nagy 
utak is elhanyagoltak, a Stefánia-ut, mely-
nek olajozott uttestén egykor előkelő fo-
gatok- és hatalmas automobilok röpítet-
ték a lóversenyről hazatérő elegáns fér-
fiakat és ragyogó nőket, szintén elvesztette 
azt a hibátlan ápoltságát, mely a város 
legszebb sétautjává tette. Csak a fák, 
az ősi, égbenyúló lombkoronák a régiek. 
Különben — minden sivár . . . 

A vurstli mellett, mintegy átmenetül a 
legalsóbb néposztályok e mulatság-vásárá-
tól a művészi élvezetek világa felé, mely 
átmenet a Liget másik végén levő Feld- P. Gönce Juliska Amstor felv. 

színházon keresztül át vezet a belterülete-
ken levő nagy müintézetekig — helyez-
kedik el szeszélyes odavetettségben vagy 
három-négy fából épült s délután lepergő 
müsoru színkör. A színházi világ leg-
szélén állanak ezek a kis müintézetek: 
csak nyáron működnek, tagjaik télen el-
merülnek a vidéki színészet vagy a pol-
gári foglalkozások mélységeiben. Azt is 
.hallom, hogy a kávéházakban' s a vona-
'tokon játszanak. A szinészek legszegé-
nyebb proletárjai ezek; a sajtókommüni-
Ikék dicsőségfényei s a nagy fizetések jól— 
.létheve nem hat ide. Köröskörül el kell 
.némulnia az igazi, nagy színházi élet-
inek, hogy az érdeklődés esetleg felé--
jük is forduljon. 

Egy meleg nyári délután elhatároz-
tam, hogy kimegyek s megnézem, nem nő-e 
ezen az isten háta mögötti területen egy-
egy szebb virág, valami olyan bimbó, 
mely megérdemli a belső területekre való 
.átültetést, ö t és hat óra közt jár az 
idő: az egyik kis színkörben már el-
kezdték a játékot, a másikban még nem. 
Beülök a Colosseumba, itt indulnak meg 
előbb a produkciók. Kezdetben a ház 

„A primadonna" 
I. Perényi Sáii 

„A naiva~ 

Amster felvv 
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nik fel Perényi Sári, aki régi népszínmű-
vek menyecsketipusának hányavetiségét 
egyesíti a kültelki jasszleány hetykeségé-
vel. Dörgő taps árad felé a nézőtérről, 
mely hálás ezért az egyszerű, nem raffi-
nált, de épkézláb művészetért. A harma-
dik szinházba, azt hiszem Jókai-szinház 
a neve, is be akartam menni. De ez már 
zárva volt. Szemlém, hogy ne mondjam 
razziám azért igy is elég eredményes 
volt. Ugy vettem észre, hogy a színészet-
nek ezt a területét főleg kétféle típus né-
pesiti be: az egyiket a lehanyatlott vagy 
soha fel nem emelkedett »pehhesek« 
képviselik, a 'másikat a fiatal, még egészen 
nyers, a szinésziskolákba pénzügyi okok-
ból bejutni nem tudó, de azért nem re-
ménytelen kezdők. Az előbbieket nézni 
fájdalmas, bár rutinjukkal gyakran ezek 
is átusszák az életet, a másik csoport 
azonban megérdemli, hogy olykor ide,, erre 
Ii színházi vidékre is essék egy-egy kutató, 
jóakaratú pillantás. 

„A szubreíl e's a bonvitán" 
Virágh Erzsi és Sajó Árpád 

Ainster fclv. 

«neglehetősen üres, de lassankint, egyre, 
telik. A közönség kispolgári jellegű, sok 
fáradt tekintetű, szerény öltözetű nő. Csak 
itt-ott tűnik fel valami divatosabb ruha 
világos szinfoltja. A színpadon kabaré-
számok követik egymást. Minél tovább 
nézem, annál nyilvánvalóbbá lesz szá-
momra, hogy itt is található nem egy 
elkallódott vagy még fel nem fedezett érték. 
Egy Kertész Oszkár nevű szinész pél-
dául igen hatásoson énekelt egy érzel-
gős kupiét: van még a játékán sok nyesni 
való, de az összbenyomása igen tisztes-
séges. De múlik az idő; még a Mü-
szinkörbe is be akarok nézni, az itteni 
műsortól tehát elbúcsúzom. Ebben a má-
sodik helyiségben már javában folyik az 
előadás s a nézőtér is tele van. Éppen 
valami egyfelvonásos végére érek, mely-
ben Gönce Juliska nevű szőke hölgy küz-
líödik a nem neki való szereppel, de ugy 
látszik azért, hogy a gyöngéd és lirai 
hangokra tehetsége van. Az itteni kö-
zönség fölényes biztonságú kezelőjének tü-

„A prin.cdonna e's a táncoskomiku*~ 
1. Perényi Sári és Gábor Tibor 

Amster felv. 
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Mi a cime az uj darabjának ? 
Ezzel a kérdéssel kedveskednek ilyen-

kor a szerzőnek, akinek a felelete a 
sablonig egyforma. 

1. Nincs is uj darabom. 
2 Éppen a cime hiányzik. 
3. Van ugyan egy cime, de ez csak 

ideiglenes. Nem érdemes róla beszélni. 
És egyáltalán: fontos a cim? A leg-

több szerző számára igen. Bernstein 
például ragaszkodik a hatbetüs címek-
hez (Voleur, Rafale, Simson stb.). Egyet-
lenegyszer szegte meg ezt a szerzői ka-
balát, az Après moi esetében és rajta 
is vesztett. Az egyetlen bukása volt. 
Persze, nem a cime miatt volt, de ugy 
látszik, valami lélektani összefüggés 
volt azért a kettő között. A szerző kissé 
dadogott munka közben és még a he-
lyes cimet sem tudta megtalálni. 

Egyáltalán van valami abban, hogy 
jó darabnak a cime is jó Tehetséges 
ember, ha jól diszponált, munkáját nem 
véti el egyetlen s /óban sem, hát még 
olyan fontos szóban, mint a darab cime. 
A jó darabból szinte önmagától pattan 
ki a jó cim, a darab témájából, fősze-
replőjének figurájából, meséjebői stb. 

Az igazi jó cim az, ami sokat sejtet, 
de azért nem árul el semmit sem. A 
címekben — még ott isi — Shakespeare 
vezet. Romeo és Julia, Hamlet, dán 
királyfi, A velencei kalmár, A makran 
cos hölgy stb., mind pompás, preciz 
meghatározása annak, amiről szó van, 
két ember tragédiájának, egy ember 
komédiájának stb. Remek Molière is. 
A fösvény, a Képzelt bateg stb. egy 
félszegség pontos megnevezése. Mindjárt 
tudjuk, miről van szó, hová invitál min-
ket a címlap. 

Egyáltalán az volna az ideális (Ibsen 
is igy tette), hogy az ember megnevezi 
azt a személyt, akinek a drámáját be 
akarja mutatni. (Nora, Hedda Gabler, 
John Gabriel Borkmann stb.) Csakhogy 
a cimválasztásnak ezt a módját Ibsenen 
alul nem igen lehet és nem is szabad 
íregkockáztatni. „Tóth Sándor és neje" 
például kitűnő cim lehetne egy házas-
sági komédia számára, de micsoda ar-
rogancia a szerző részéről, ha föltételezi, 
hogy ez a név. Tóth Sándor, oly híres 
lesz, mint Bánk báné vagy Kárpáthy 
Zoltáné. 

Nálunk címekben is mindig Molnár a 
legkü!önb. Sokat sejtető, amellett tartóz-

» v 

BÉKEFI L Á S Z L Ó ! - JOBBAN VAN, 
a m i t e z a k é p i s b i z o n y í t , m e r t í m e m á r „ b a r á t s á g o s k é p e t " t u d v á g n i 

a f é n y k é p e z ő g é p e lőt t Diskay felv. 
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kodó, hangzásban választékos, rövid, 
csattanós címeket ad. Tökéletes például 
a Marsall, e legáns hangzású, sokat meg-
éreztet, semmit el nem árul Ilyen 
A testőr is. Iskolát csinált A farkassal. 
Azóta se szeri, se száma az állatelneve-
zéseknek a szinlapon. Egyszer, A hattyú 
esetében, ő maga is beállt saját iskolá-
jának hívei közé. Tökéletes a Liliom, 
szép és bátor, egy gúnynevet ad címnek 
és egy magyar szónak adott világforgal-
mat. Magyar címek közül kitűnő a Táj-
fun is. Ez is iskolát csinált, nálunk és 
másutt is, ahol exotikus föld- és nép-
rajzi fogalmakat szeretnek azóta is da-
rabeimnek választani. 

A cím sok, de persze még nem min-
den. Azért, mert Az ördög címben is 
méltán jutott világsikerhez, el lehet kép-
zelni, hogy valaki Angyal cimen a világ 
legrosszabb darabját irja meg. A cím 
nem minden. Néha kitűnő címekkel 
buktak meg rossz darabok, máskor vi-
szont jó darabok tettek aránylag rossz 
címet is népszerűvé és igy megszokottá 
és jóvá is. Általában a cim segitse a 

darabot, de ne legyen tul arrogáns, ne 
is áruljon el túlsókat, mert az a munka 
érdekességéből von le. 

Régi színházi megfigyelés, hogy a jó 
kerek darabnak hamarabb van címe, 
mint a rossznak. Amely darabnak van 
valami egészséges mondanivalója, jó 
jellegzetes figurája, szinte önmagától 
kinálja a címet. Lehet jó címet egy szö-
vegbeli szép hasonlatból is venni, de 
akkor ez a hasonlat ne csak valami 
szép frázis legyen, hanem, hogy ugy-
mondjuk, ténybeli, merítse ki a darab 
cselekményének vagy a főhős jellemé-
nek lényegét. 

Akit az ilyen mulatság érdekel, cso-
portosíthatja a címeket különböző nagy 
családokra: állatnevekre, évszak elne-
vezésekre, olyanokra, amelyek város-
neveket használnak jelzőül, személy-
nevekre, szerelmi és házasélet fogalom-
nevekre, ruhadarabokra stb. Hangosakká, 
kiabálókká teszi ujabban a darabeime-
ket is a mozidivat. Csak a c ímeket? 
A darabokat nem ? 

LAKVTOS LÁSZLÓ 

LOVÁSZY KÁROLY 
teljes felszereléssel horgászni indul a balatonlellei Győry-penzió strandjáról, a fürdőközönség 
nagy érdeklődése közben A legszerencsétlenebb halászt dr. Janovitz József, a Foncière 
igazgatója, abból az alkalomból fotografáljá le az utókor számára, hogy két hónap óta még 
egyetlen halat sem fogott a Balatonból. A képen Győry Károlyné, Szilágyi Vilmos, a Víg-
színház rendezője, Törs „ Kálmánná, dr. Kuthy Sándor, Kármárr Katinka^ Győry Kata, 

Rauschnitz és Szász Gézáné láthatók 



I. FEJEZET 
(mellyben is elmondatic, hogy a tudósok 
nem tudják uala megfejteni az nagy meleg 

okát) 

Körülbelül egy hét óta olyan őrült meleg 
van Budapesten, hogy az emberek állandóan 
hőségesküt tettek. A hőségeskü mintája a 
következőképen hangzik : 

— Esküszöm, hogy ilyen hőséget még 
sohasem értem meg. 

Sőt Fred, a városligeti tűznyelő hőség-
esküjét a következő hiteles kijelentéssel tol-
dotta meg : 

— Ilyen meleget még nem ettem. 
A meteorológiai intézet ősz tudósai össze-

ültek a csillagászokkal, hogy megállapítsák a 
rendkívüli meleg okát. De nem tudtak meg-

állapodásra 
jutni. Se a 

csillagok 
konstelláció-

iából, sem 
egyéb égi je-
ekből nem 
ettek oko-
sabbak. A 

. . . a meleg centrumát a Rákóczi-ut legnagyobb 
közepetáján jelezték fejtörést a 

földtani intézet műszerei okozták, amelyek a 
meleg centrumét Budapesten, a Rákóczi-ut 
közepetáján jelezték 

II. FEJEZET 
<mellyben megtudjuc, hogy a Nemzeti Szín-

ház záporpróbára készül vala) 

Ugyanebben az időben a Nemzeti Színház 
hagyományos Nemzeti szokás szerint a 
szezonzáró záporpróbára készült A színház 
tagjai déltájban bejöttek még, hogy elbúcsúz-
zanak egymástól és a direkciótól. De oly 
szokatlanul nagy volt a meleg, hogy egyes 
tagok egyszerűen egymás karjaiba szédültek, 

ami még bensőségesebbé tette a búcsúzás). 
Horváth 

Jenő a titkári 
szoba felé 
menet elol-
vadt, mint 
egy darab 
szappan, 
csak egy 
nagy zsirfolt 
mutatta a .. , egyszerűen egymás karjába szédültek 
padlón,hogy 
az imént még itt járt közöttünk. Az igazgatóság, 
amely előbb nem tudott a szerencsétlenségről, 

Kováid utján 
akarta eltávo-
lítani a foltot, 
majd ugy ha-
tározott, hogy 
a helyet em-

léktáblával 
jelöli meg. 

Közben a 
meleg olyan 
méreteket öl-

tött, hogy a Nemzeti Színház régi darabjairól 
kezdett lemállani a palina, a Nemzeti Szín-
ház előtt az 
aszfalt bugy-
borékolt és 
többen oda-
ragadtak a 
járdára. Ezek 
képviselték a 
Nemzeti kö-
rül a maradi , 
ságot. . . . odaragadtak a járdához 

III. FEJEZET 
(mellyben az igazgatóság elrendeli vala, 
hogy tekintet nélkül a záporpróba kijelölt 

idejére, meg kell engedni a csapokat) 
Ekkor már az összes színészek és szinész-

Nagy oknyomozó történet a Nemzeti Színház vidékéről 

. . . elolvadt, mint a szappan 
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nők a színpadra gyűltek és klasszikus kóru-
sokban könyörgő imákat küldtek Jupiterhez, 
hogy szüntesse be a tűrhetetlen meleget. 
Néhány újonnan jött staféta azt a hirt hozta, 
hogy künn a színház előtt a napos oldalon 
sokkal hűvösebb időjárás van, mint a szín-

házban és Ti-
nódi Lantos 
Sebestyén di-
rekt megfor-
dult, annyira 
égette a hátát 
a Nemzeti 

Színházból 
kiáramló me-
leg. A hétén 
látszott is két 

folt, mint amilyent vasaló éget a ruhán. 
Miután félős volt, hogy a színészek a 

rendkivüli melegben bucsu nélkül párolog-
nak el, Zol-
ner titkár ki-
adta a ren-

delkezést, 
hogy a zá-
port haladék-
talanul meg 
kell indítani 
a szinpa-

. . . haladéktalanul! 

IV. FEJEZET 
(mellyből megtudatic a rendkiuüli meleg oka) 

Ekkor már mindenki strandruhát öltött a 
színpadon, ahol patakokban folyt a víz, 
maga Hevesi Sándor, az uj direktor is meg-
jelent és intézkedett, hogy a külügyminisz-
térium részéről sürgősen jöjjenek el mind-
azok, akik a Nemzeti Színház |ügyeivel 
hivatalból foglalkoznak. Legfőkép a Szín-
művészeti Tanács megjelenését sürgette. 

— Miért van szükség a Színművészeti 
Tanácsra itt, 
ahol most 
minden víz-
ben áll ? — 
kérdezték He-
vesitől. 

— Azért — 
válaszolta a 
direktor — 

. m i n d e n aílegnagycbb rendben van hogy az is 

tanuljon meg végre valahára úszni az árral. 
Igen ám, csakhogy az enyhülés pillanatnyi 

volt. Mert mihelyt a színpadi munkások 
megszüntették a záport, ismét a régi tropikus 
hőség terjengett a színházban. A direkció 
végül is kénytelen volt fölállítani egy oázis 
díszleteit, hogy némi enyhülés álljon be. 
Amikor már ez sem használt, két olajos, 
kormos ember lépett Zolner titkár elé. 

— Jelentjük a titkár urnák, hogy minden 
a legnagyobb rendben van, 

— Van a fenét — dühöngött Zolner — 
hát nem látják, hogy itt mindenki elolvad a 
hőségtől ? 

— Hát hiszen az a jó — felelték vigyo-
rogva a munkások, mert jelentjük alássan, 
hogy kipróbáltuk a fűtőkészülékeket. 

— Éppen most, juliusban ? Szüntessék be 
azonnal a tü-
zet 1 

— Már 
megtettük — 
mondta az 
egyik mun-
kás. — De 
nagyon jó ka-
zánok ezek 
— tette hozzá 

lelkesülten. 
Csak egy félnapig fűtöttünk, de nem kell félni, 
itt egész nyáron jó meleg lesz. 

V. FEJEZET 
(mellyben tudomására adatik mindeneknek, 
hogy aki a nyáron fázna, keresse föl a 
Nemzeti Színházat, mert oí', hála a kitűnően 
sikerült fűtési próbának, egész nyáron jó 
meleg lészen.) 

ROKONSZAKMA 
Erről mesé l j en most a z ének , 
Erről dalol jon most s z a v a m . 
Hogy a Lomb-Szinpad veze tő jének 
Bokros e l fogla l tsága van . 

NOMEN EST OMEN 
Hivata losan Budapest i Sz inhaz 
És Feld-sz inház ezenfelül , 
Azér t nevez ik Fe ld-sz inháznak , 
Mert ott a z e m b e r Feld-erül . 

. . . direkt megfordult 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

elöntése 

Machál Jennyke 
kérdése tárgyá-

ban 

Arra a kérdésre, hogy 
mit keresett Cecil a Török-
utcában, legnagyobb saj-
nálatunkra nem adhatunk 
választ, mert nem tehet-
tük ki őt annak, hogy 
keresése a Török-utcában 
forgalmi adó alá vétessék. 

Nem mehetünk el sótlanul ama tény előtt, 
hogy a „Szinhá^i.Élet" Sóhivatala hézagpótló 
intézménye lett a magyar társadalomnak. 
A posta naponként a kérdések és panaszok 
özönét juttatja el hozzánk és mi, sóhivatal-
nokokhoz méltó buzgalommal iparkodunk 
minden fölmerült problémára feleletet adni. 
Ezen a héten ismét egész sereg ügyet sike-
rült elintéznünk. 

Tizedik számú ügy : 
„Még mindig nem tudom, hogy mit keresett 

Cecil a Török-utcában ?" 
Tisztelettel 

Machál Jennyke, 
Ferry Oszkár-u. 19. 

Erre a kérdésre természetesen maga az iró, 
Herczeg Ferenc illetékes felelni. Fölkerestük 
tehát Herczeg Ferencet, a Hidegkuti-uton levő 
gyönyörű villájában. A kiváló iró Bécsbe 
készült, már a csomagját is kezében tartotta, 
amikor betoppantunk hozzá. 

— Csak egy kérdést, Mester. Mit keresett 
Cecil a Török-utcában ? 

— Tudtom-
mal — vála-
szolt Herczeg 
Ferenc — ezt 
a kérdést a 

„Színházi 
Élet" egyszer 
mér körkér-
dés formájá-
ban fölvetette 
Ennélfogva 

én nem vála-
Herczeg Ferenc s z o l o k r á , d e 

kijelentem, 
hogy a közönség köréből befutott minden 
egyes megfejtést nagyszerűnek találok. 

Elintézés : 

Tizenegyedik számú ügy : 
„Miért buta a liba ?" 

Tisztelettel 
M. Willy 
Zombor. 

Ki volna e kérdésben igazén illetékes, ha 
nem Weisz 
Salamonné, H H 
akinek a Bel-
városi csar- i J n H H B K . , , IMMMBMMI 

Hr^v* íÜÜHasÉ nokban van F » '""^Bk- J ^ l l l H S i 
a libaárus 

s t and ja? 
Weisz Sala- , . . . 
monnenal a U H M H ^ ^ . «tBsMksj«!*®« 
leölt és kop- I 
pasztott libák I 

a hátukon 
fekve, fejüket 
a pultról le-
csüggesztve, 
domború has-
sal feküdtek ott és nem adtak választ a kér-
désekre. 

— A liba azért buta — válaszolt Weisz 
Salamonné — mert meghagyja magát enni. 

— Igen ám — feleltük tisztelettel — de 
drágán adja oda az életétét. 

— Hiszen ez az ! — mondta ki a végső 
szentenciát a pesti Ludlábkirályné — mert 
mondja : mi haszna van belőle ? 

Weisz Salamonné, 
mint a legilletékesebb fórum 

Mészöly felv. 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

M. Willy 
kérdése tárgyé-

ban 

A liba azért buta, mert 
nem tudja kihasználni a 

kedvező konjunktúrát. 
Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-

nak hivatalos 
döntése 

Kiridusz Sándor 
kérdése tárgyé-

ban 

Kérdésére válaszolva 
tudatjuk, hogy be kell 
várnia Pánczélné halálát. 
Akkor majd a halotti 
beszédekből megtudjuk, 
mit vesztettünk benne : 
farkaskutyát vagy rendőr-
kutyát? Tisztelettel 

a Sóhivatal 

A buta libák 

A Sóhivatal kiküldött sóhivatalnoka kény-
telen volt igazat adni Weisz Salamonnénak. 

Elintézés : 

— Bocsá-
natot kérek 
— válaszolt 
Pataki — de 

én o^ban 
tudom, hogy 
mi veszett el 
az én felesé-
gemben, mint 
a szerző. Aki 
egyébkéntké-
telkedik sza-
vaim valósá-
gában, az forduljon Pánczélnéhoz, ha mei 

Elintézés : 

Kiridusz Sándor, 
mint vádló 

Tizenkettedik számú ügy : 
Panasszal fordulok a tekintetes Sóhivatal-

hoz, A Renaissance Szinhéz egyik legutóbbi 
előadásán Pánczél bácsi (Pataki) szerepét 
meghamisítva, ezt mondta : „Az én felesé-

gemben egy 
farkaskutya 
veszett el", 
holott ezt kel-
letett volna 

mon-
dania : „Az 
én feleségem-
ben egy ren-
dőrkutya ve-
szett el." Kér-
dem, szándé-
kos volt-e ez 
a változtatás, 

ha igen, mi az igazság a dologban. 
Tisztelettel : Kiridusz Sándor, zeneművész 

Renaissance Színház. 

Pataki Ferenc, 
mint vádlott 

Laboii felv. 

Tizenharmadik számú ügy. 
Mint szorgalmas kémikus, már hosszabb 

ideje kutatok az úgynevezett felelőtlen elemek 
után. Sajnos, mindeddig sikertelenül. Két 
kérdésem a következő : Hová tartoznak a fele-
lőtlen elemek ? Mikor fedeztettek föl és milyen 
reakciókkal járnak ? Tisztelettel 

Baradlay Lajos vegyészmérnök 
Batthyány-utca 19. 

A Sóhivatal tisztviselői karát jellemző 
alapossággal 
utána jártunk 
az ügynek és 
a Műegyetem 
Kémiai fa-
kultásának 
» egyik 
tanárához 
fordultunk 

fölvilágositás-
ért. 

— A kér-
dés tudomá-

nyos non-
senst foglal 

magában — 
válaszolta a 
segédtanár, A c h e m i a i { j j j * ^ 

ki érthetetlen 
okból nem hajlandó megnevezni magét 
a Szinhá2i Élet hasábjain. A felelőtlen 
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elem elnevezés alatt értett közeg ugyanis 
már eredetileg elemi természetű s igy tovább 
analizálni, vagyis további elemekre bontani 
nem lehet. Talán a jövő kémiai fölfedezései 
ezt a ma még lehetetlennek látszó kérdést is 
meg fogják oldani, addig azonban tehetetle-
nül állunk a százegynéhány elem problémája 
előtt. 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Baradlay Lajos 
kérdése tárgyá-

ban 

Értesítjük, hogy csak 
kutasson tovább a fele-
lőtlen elemek után, mert 
ez még mindig kelleme-
sebb, mint hogyha ők 
kutatnának Ön után. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

Tizennegyedik száma ügy. 
„Mi volt előbb : a tyúk vagy a tojás ?" 

tojás, erre nézve semmi hagyományos teóriánk 
nincs, csak néhány bizonytalan föltevésünk. 
Véleményem szerint mégis előbb volt a tojás, 
mert az ember is előbb képes megszerezni 
magának két tojásból rántottát, mint egy 
adag tyukhust. 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Kövess Boriska 
kérdése tárgyá-

ban. 

Kérdésére érdemleges 
választ csak a tyúk tudna 
adni, amióta azonban a 
jóisten a kisgazdák dolgát 
fölvitte, a tyúk olyan 
büszke, hogy nem lehet 
vele beszélni. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

Tisztelettel Köuess Boriska 
Ebben az ügyben Stern Ödön hites tojás-

és baromfiszakértőt kérdeztük meg, aki 
éppen lámpással vizsgálta a tojásokat. Kértük, 
hogy lámpásénak fényével világítsa meg e 
fontos kérdést. 

— Szerény véleményem szerint — mondta 
Sternödön — 
először volt a 

fogyasztó. 
Amikor már 
a fogyasztó 
megunta a 

marhahúst, 
valami fino-
mabbra vá-
gyott és a 

termelőhöz 
fordult) aki 

szállította 
neki a tyúkot. 
De, hogy a 

tyúk volt-e 
előbb, vagy a 

Stern Ödön 
hites tojás- és baromfiszakértö 

Diskay felv. 

Végül jelezzük, hogy a mai postával a kö-
vetkező levél érkezett a Sóhivatalhoz : 

„Kérem okvetlen válaszukat erre a kér-
désre : „Mitől döglik a légy? " 

Tisztelettel 
Csillag Albert, Révay-utca 22. 

A kérdés oly nagy horderejű és annyira 
általános érdekű, különösen ilyenkor nyáron, 
hogy a választ nem merjük elsietni. Ezért a 
jövő számban ankétot rendezünk, hogy mind-
azok nyilatkozhassanak, akik kompetensnek 
érzik magukat e kérdésben. Reméljük, hogy 
a „Színházi Élet" Sóhivatala révén végre ki-
tudódik, hogy mitől döglik a légy ? 

A Sóhivatal üzenetei: 
M. Vili, Zombor : Két kérdésére a választ 

már megkapta, a többieket kiadtuk a szak-
referenseknek. 

Farkas Éviké, Budapest : Ön azt kérdi, 
hogy miért nem tudnak írni az i rók? Kér-
dését elintézés végett Koroda Pálhoz" tet-
tük át. 

Mihálovics Ferenc, Esztergom. Kérdése na-
gyon kedves, de nem vág a Sóhivatal hatás-
körébe. Arcképét a Sóhivatal elnöki szobá-
jában akasztottuk ki. 

Elsietett nyaralás 
Nem tudom, nyájas olvasóm, 

E dolog nem lepett-e meg téged, 

Hogy sok'szinész ki sem ment ajstrandra, 

Mégis — leégett. 
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Intim Pista, hogy, hogy vanntk a 
betegek 1 

— Mindnyájan jobban. Medek 
Anna igen szerencsésen esett tul az 
operáción és már a gyors javulás 
utján van. Békéli 
László, aki megcsi-
nálta a párbajsebesü-
lések rekordját, mert 
lovagias ügyében 
autósebesüléseket 
szenvedett, már tul 
van a közvetlen ve-
szedelmen és biztosan 
gyógyul. Mihályi Vil-
csi is lábbadozóban 
van súlyos meghűlé-
séből. 

— Hogy zajlik a 
színházi élet? 

— A színházi élet 
eseménye a ligeti be-
mutató, az „Ahogy 
mi kinézünk" pre-
mierje. A p r e m i e r , 
mint a hosszú ido 
óta hallgató Feld 
Matyi megszólalása, 
fontos mérföldköve 
a konszolidációnak, 
mert jelzi, hogy egy 
lépéssel megint kö-
zelebb jutottunk a bé-
kebeli állapofokhoz, 
mikor minden pesti 
színházi nyárnak a 
Matyi-darab adta meg 
a savát-borsát. Az uj 
Matyi-premiéren méf. 
olyasmi is előfor-
dult, amit téli szín-
házban is régen lehe- Krämer Edit 
tett látni : valódi a siófoki tóncverseny és szépségverseny győztese 

virágeső. A virágok között volt 
egy, amely különösen nagyot kop-
pant a világot jelentő deszkákon, 
erről később kiderült, hogy egy rud 
szalámi a primadonna számára. A 
nagy bemutatót követő banketten 
Béldi Izor volt az ünnepi szónok, 
aki Matyit, mint a liget Molière-jéi 
köszöntötte fel. Nem olyan akármi-
lyen bankett volt ez, kérem. Még 
amerikai notabilitás is volt a ban-
ketten : Kende Géza. 

— Valamit a nyári utazási forga-
lomról. 

— Azt aztán mesélhetek bőven. 
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Fedák Sári hétfőn reggel elutazott 
egy kis balatonfüredi nyaralásra. 
Hogy meddig marad, az még bizony-
talan. Márkus Emma elutazott Er-
délybe vendégszerepelni. Azóta már 
fel is lépett Kolozsváron, felesleges 
mondani, hogy óriási sikerrel. Paulay 
Erzsi elutazott Cseh-Szlovákiába, 
ahol pár hétig a kocsóci Rakovszky 
kastély vendége lesz. Solti Hermin 
is most utazott el nyaralni, egyelőre 
Siófokra. Mehetett volna már hama-
rább is, de meg akarta várni azt a 
hatvan lóerős gyönyörű Mercedest, 
amellyel a férje kedveskedett neki. 
Siófokról ma kaptam egy kártyát 
Haraszti Midtől, azt irja, hogy nem-
sokára átteszi nyári hadiszállását 
Pörtshachba, a wörthi tó mellé. Vészi 
Margit elutazott három hétre Kohner 

Horváth Éva Nelly 
a Renaissance Színház uj tagja, akit a héten 

eljegyzett Szilágyi Ödön hírlapíró 
Halász Vilma felv. 

Déry Teri 
Rákosi Szidi szinészískolájának vizsgaelőadá-
sán ügyesen játszotta a „Kis lord" címszerepét 

Mészöly ielv. 

báróék vidéki kastélyába darabokat 
olvasni és lovagolni. Márton Miksa 
két napra hazaruccant Pestre, függő 
színházi ügyeit elintézni és már vissza 
is utazott az alsó-ausztriai Vösingbe, 
ahol a feleségével, Makay Margittal 
nyaral. Szomaházy István lenn van 
Füreden, ahol napjait részint a Ba-
laton, részint uj háromfelvonásosa, 
részint a Sziget Színpadnak készülő 
uj revü között osztja meg. Galettáék 
Erdélyben nyaralnak, onnan írtak 
éppen most képeslapot. Bertha Ist-
ván, a Svájcban élő magyar kom-
ponista, itthon járt egy pár napig, 
a Fészekben is megfordult és Beöthy 
Lászlónak arra a kérdésére, hogy, 
hogy megy a dolga odakinn, azt 
felelte, hogy nagyon-nagyon jól, de 
aztán körülnézett a régi Fészekbeli 
ismerősök között és hozzátette, hogy 
alig várja, hogy már hazajöhessen. 
Azóta már vissza is utazott Zürichbe, 
ahol tudvalev îleg a legnaguobb 
operettszínház karmestere. Szöllősi 
Rózsi most utazott el Ausztriába. 
Huszka Jenő is a héten utazott le 
fonyódi villájába, ahol keményen 
nekifogott a munkának: már javá-
ban komponálja Martos Ferenc leg-
frissebb librettójához a muzsikát 
Herczeg Ferenc elutazott, egyelőre 
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Bécsbe, mert részt kellett vennie 
Marischka Hubert és Karczag Lili 
kislányának a keresztelőjén, akinek 
ő a keresztapja. Szenes Béla most 
érkezett haza Balatonfüredről. Ivánfi 
Jenő viszont most ment le Füredre. 
Utazik a kis Berczy Géza is, még 
pedig Berlinbe. De nem nyaralni, 
hanem filmezni. Sürgönyt kapott, 
hogy azonnal utazzon eljátszani a 
Heidelbergi diákélet főszerepét. A 
legközelebbre Krúdy és Karinthy 
mentek nyaralni, Krúdy Gyula a 
szigetről Óbudára ment át nyaralni, 
sőt nem is átment, hanem minden 
áldott nap csónakon megy át. Ezzel 
szemben Karinthy Budáról a szi-
getre utazott. De most már hadd 
vegyek lélegzetet. 

— Vegyen hamar, mert mindjárt 
itt az uj szezon. 

— Ugy van. Azt is tudom, melyik 
szinház kezdi : a Blaha Lujza Szin-
ház. Ez a szinház nyit először, még 
pedig a Fi-fi reprizével, aztán a 
Lili bárónő reprize következik Péchy 
Erzsivel a címszerepben. 

— És mi van Budán 7 
— Ott az idén igen jó szezon van. 

A „Hazudik a muzsikaszó" olyan 
jól sikerült, hogy szerzői, Erdélyi 
Mihály és Neumann Ferenc megírtak 
örömükben egy másik darabot, amit 
Sebestyén Géza már el is fogadott 
előadásra. A szerzők ui operettjének 
a cime igen jól kapcsolódik a mos-
tani darab címéhez, mert az uj da-
rab cime: „Bolondság az élet." 

— Nem tud valami jó pletykát? 
— De tudok. Egy igen ismert tör-

ténelmi név viselője, az egyik legjobb 
magyar grófi család huszonöt éves ifjú 
sarja, elvett feleségül egy ismert pesti 
táncosnőt. Elvette a legkomolyabban 
és legtörvényesebben, csak azt kötötte 
ki, hogy a dolog titokban maradjon. 
Az újdonsült grófné nem is mondta 
el senkinek, csak a fodrásznőnél a 
kisasszonyoknak mutatta meg a há-
zasságlevelet, azokat is megeskette, 
hogy nem mondják el. Másnap per-
sze egész Pest tudta a dolgot. Most 
a grófi családban vannak nagy 
nyári zivatarok, hősülyedések, helyen-
ként csapadékkal. Kezüket csókolom, 

— Hova megy 7 
— Budára, a „Délibáb" házi fő-

próbáj ár a. Viszontlátásra a jövő héten. 

Haraszti Mici Siófokon 
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Tanay nyári gond fa 
Amikor a legtöbb embert azért emészti a 

gond, hogy honnét vegyen pénzt egy kis ten-
geri fürdőzésre, vagy ha mér megvan a kis 
pénz, melyik fürdőn süttesse le magát, Aix 
le Bain-t válassza-e, avagy Montecarlot, vagy, 
hogy megmaradjunk a szerényebb hazai mé 
retek között, a Balatont keresse-e föl, vagy 
Törökbálintot, Tanay Frigyesnek olyan nyári 
gondjai vannak, amihez foghatót magyar 
színészek csupán álmaikban tudnak elkép-
zelni. 

Hogy az elején kezdjük, Tanay Frigyes 
egv derék és kedves földbirtokos bará t jának , 
Járvás Imrének segítségével évekkel ezelőtt 
némi földhöz jutott. Még nem avanzsált az 
ezerholdas bőrkabátosok közé, sőt a „kisbir-
tokos" meghatározást is csak némi túlzással 
lehet rá alkalmazni, de azért a Baracs-
pusztai földecske nagyon kellemes dominium 

és biztos pozicict 
nyújt népszerű gaz-
dájának. 

Tanay Frici per-
sze nem afféle tudá-
kos «azda, aki ki-
számítja, hogy a 
buza jövedelmez-e 

többet, vagy a lóhere. Ö, amikor föld-
höz jutott, kitervezte, hogy miután a föld 
termékei között legfőként a csöves kukoricát 
kedveli, kukoricát fog termeszteni. Sok, sok 
kukoricát, hogyha éjszaka fölébred álmából 
és megéhezik egy cső tejes kukoricára, ne 
kelljen neki elszaladni egy utcasarokra, ahol 
a pesti idénykofa kukoricát főz. És minthogy 
Tanay Frigyest mindenki szereti, még a ba-
racsi föld is a kedvében járt és annyi kuko-
ricát adott az idén, hogy az mér szinte 
csuda. Illetve, hogy egész precízen határoz-
zuk meg a kukorica mennyiségét, annyi ter-
mett, hogy igy, ahogy van, négyszázezer ko-
ronát ígértek érte. 

Tanay az első ajánlatra valósággal meg-
szédült. Most már praktice is megértette, 
miért szereti ő annyira a kukoricát. Hisz ez 

"egy egész értelmes növény. De egyben gon-
dolkodóba is esett. Mi lenne, hogyha mégse 
adná el a kukoricát, hanem — miután egye-
dül kevés hozzá — disznókat vásárol. Vi-
szont a négyszázezer korona is pénz. Hogy 
lehetne megoldani, hogy a négyszázezer ko-

ÁGOSTON ERNŐ 
uj verseskötete most hagyta el a sajtót. 
„Versek az alázatról" a kötet cime s 
csupa kristálytisztán csengő, igaz értékű, 
szép verset hoz. A fiatal poéta a hivők 
rajongásával énekli az isteni jóságot. 
Minden dicséretet megérdemelnek ezek 

a versek 

rónát is megkapja, a kukorica is megmarad-
jon és azonfelül néhány malac is kerüljön a 
portára ? 

Hogy hogyan fogja megoldani Tanay Frici 
a nehéz problémát, azt egyelőre még n e m 
'udjuk. Annyi bizonyos, hogy ha Tanay ked-
vet kap a 

disznó-
hizlalás-

hoz, hát 
neki lesz-
nek a leg-

szebb 
disznai az 
egész kör-
nyéken. Mert még az oktalan állatok is köteles-
ségtudók vele szemben. Tanay nem megy für-
dőre az idén, hanem lemegy Baracs-pusztára 
és ezon fog gondolkozni, hogyan lehetne, 
hogy a disznó is jóllakjék, a kukorica is meg-
maradjon. 
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Osztrigás hercegnő, Szédületes karrier 
Lubitsch Ernő, Ossi Oswalda, Harry Liedtke és Charlie Chaplin 

a Kamarában 

Julius hu-
szonkettőtől 
huszonnyol-

cadikáig két 
nagyszerű 

vígjátékot és 
egy pompás 

burleszket 
mutat oe a 

Kamara. 
amely nyáron felemelhető fedelével a 
legelegánsabb nyitott mozi a város szivét en. 

Az Osztrigás hercegnő cimü négyfelvoná-
sos vígjáték a világhírű Lubitsch Ernő 
egyik kitűnően sikerült rendezése, fősze-
replői Ossi Oswalda és Harry Liedtke. 

Ossi Quakernek, az amerikai osztriga-
tóiálgnak leánya a legmodernebb nevelés-
ben részesüli. Amïlt a kis eleven ördög akar, 
annak meg kell történnie, különoen szám-
talan tányér és váza esik haragjának ál-
dozatául. »Nem akarod, papa?« — hal-
latszíih. a legkisebb ellentmondásnál és 
zsupsz, máris egy drága váza repül a ve-
lencei tükörbe. 

Bgy bakfislár.g mindenbe bele tud tö-
rődni, csak abba nem, ha legkedvesebb 
barátnője előbb megy férjhez, mint ő. Pe-
tiig ez a malőr esik meg Ossival: barát-
nőjét, Dalsyt, Blackpott cipőkrém-király 
leányát, eljegyezte egy gróf. Ossi, mikor az 
örömhírt meghallja, legalább 30 vázái vág 
a földhöz és csak akkor nyugszik meg, 
mikor papája megígéri neki, hogy Daisy 
grófjával szemben neki legalább is egy 
hercegi kérőt fog szerezni. Mikor Solig-
sohn, a legjobban bevezetett házasságköz-
vetitó cég gyorsan átkutatja raktárát, tény-
l e j akad abban egy I erceg is. Soligsohn 
felkapaszkodik egy felhőkarcoló 47. eme-
letére, mert a herceg pillanatnyilag, sajnos, 
már hosszú idő óta kénytelen barátjával, a 
szemérmes Józsiással ott meghúzódni. Mi-
kor azonban Soligsohn szóbahozza a »par-
tiét«, Pitlánszky Muki herceg összerázkó-
dik: — Házasodni! Br... Äzt soha! Józsiás 
azonban más véleményen van s rábeszélé-
sére Muki herceg elhatározza, hogy leg-
alább megnézi a leányt, akivel össze akarják 
boronálni. Józsiás tehát felhúzza egyetlen 
fekete kabátját és beállít »per procura« 
háztüznézni az osztrigakirály . palotájába, 
ott azonban a fény és pompa annyira el-
kápráztatja, hogy tévedésből saját név-
jegye helyett Muki herceg névjegyéi kü'di 
be. Ossi valósággal a nyakába borul és 
rögtön sétakocsikázásra viszi a »hercegei« 

tizennyolcfogatu kocsiján. Amerikai gyor-
sasággal történik meg az esküvő is, ame-
lyen a szemérmes Józsiás, mialatt mindenki 
shimmyzik, szemét lesütve nagyszerűen el-
szórakozik — apósa óboraival. — Az es-
küvői vacsora utáni azonban nagy megle-
petés vár rá : felesége, mint egy modern 
pői Derblay Fülöp, ezekkel a szavakkal áll 
elébe: »Ezek az én lakosztályaim, azok 
pedig az önéi!« 

Ezalatt Muki herceg vig kompánááoian 
tölti az éjszakát és reggel teljesen illu-
mináit állapotban vetődik el a milliárdos 
leányok antialkoholista klubjába. A liöl-
gyek megörülnek a nagyszerű zsákmányi-
nak, össze is vesznek raj ia, hogy melyiklük 
téritse vissza a rossz útról. Végre Ossi lesz 
a győztes és nagy büszkén viszi haza. Ami-
kor Ossi hálószobájában Muki kialussza 
mámorát és felébred, a szituációval nincs 
még egészen tisztában, de azzal igen, 
hogy átkozott csinos kis nőcske az, aki 
körülötte forog. És hogy milyen kár, hogy 
uj ján ott van az arany karika... Ossinak is 
nagyon tetszik az ismeretlen, de hát a 
furcsa szituációt a szobába lépő Józsiás 
oldja meg, aki kacagva világosítja fel a 
szerelmes párt: »De hisz ti Tulaj donképen 
házastársak vagytok!« Muki nem hagyja 
magának ezt kétszer mondani, hanem sie«, 
karjaiba zárni Ossit. 

A másik vígjáték Szédületes karrier cí-
men kerül vászonra. Az amerikai Goldwyn-
gyár mesterműve, Hughes egy nagyszerű 
novellája után. Az érdekes szociális problé-
mákkal megtűzdelt novellából itt a ballasz-
toktól megszabadult vidám filmregény lett, 
ameiy élénken pergő meséjével öt felvoná-
son át tart ja pompás kedélyhangulatban 
a publikumot. 

Egy pipogya utcaseprőt a véletlen olyan 
hatalomhoz juttat, amely teljes hatalmá-
val felkelti benne a férőit s ettől a pilla-
nattói kezdve erös ököllel küzdi fel magái 
soha nem álmodott polcra. Végül annak az 
előkelő férfinak özvegy nejét veszi felesé-
gül, aki őt valaha ragyogó kocsijával el-
gázolta. Az asszony, mikor megtudja, nogy 
ura csak utcaseprő volt, felháborodva for-
dul ei tőle, azonban az erös ököl ői is 
megtöri és csakhamar teljes lesz a bol-
dogság. 

A Vidám műsor betetőzéséül egy Chaplin-
burleszket játszik a Kamara, amely hama< 
rosan nevezetes lesz Pesten. Cime: Chaplin 
mint muzsikus. 
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Hauptmann Gerhardt a Tómoziban 
Egyike a legérdekesebb véletleneknek, 

hogy mialatt Németország nagy Írójának, 
Hauptmann Gerhardtnak irodalmi ünnep-
ségére készülődik, a budapesti Tómozi 
Hauptmann legegyénibb drámáját, a 
»Hannele«-t mutatja be olyan keretek 
mellett, amelyek akármelyik téli sláger-
nak becsületére válnának. A német iro-
dalmi körök augusztus 11-től 20-ig tart-
iák meg Breslauban a Hauptmann-ünne-
pélyt, amelyen' a kiváló drámairó legrepre-
zentatívabb müveit mutatják be, élén a 
Hannelével és a Flórián Geyerrel. Az 
ünnepély rendezőbizottságának elnöke 
maga a birodalmi elnök, tagjai a német 
politikai, társadalmi és tudományos élet 
kitűnőségei. Ugyanakkor versenyezve az 
összes magyar mozgószinházakkal, a Tó-
mozinak sikerül megszereznie a Hannelét 
és a bemutatót illetőleg minden eszköz 
megvan arra, hogy az 
Budapest nyári életének 
legszenzációsabb film-
eseménye legyen. Ju-
lius 20-án, csütörtökön 
lesz ez a befrnutató, me-
lyen bemutatják a film-
nek azt a modern és 
művészi kísérőzenéjét 
is, melyet az egyik leg-
nagyobb német zene-
szerző irt Hauptmann 
Gerhard felkérésére a 
Hannele filmváltozatá-
hoz! Akik ismerik ezt a 
muzsikát, azt mondják 
róla, hogy önmagában 
is olyan érdekes zene-
mű, hogy a legnagyobb 
meglepetést fogja kel-
teni. A kísérőzenéhez 
külön zenekart szerződ-
tetett a Tómozi direk-
ciója. Ezenkívül részt-
vesznek a bemutatón a 
darab zenei részében 
Dienzl Oszkár, Saboly 
Nussy operaénekesnő, 
Czejlinger Hugó kar-
nagy, kiskéri Tóth 

Miklós orgonaművész, Lajos Rudolf hár-
famüvész. 

A »Hannele« csütörtöki bemutatójára 
különben már teljes erővel folynak a nagy 
gondot és körültekintést igénylő próbák. 
S hogy a film és kísérőzene között szük-
séges összjátékot a legminuciózusabb pon-
tossággal begyakorolhassák a zenekar és 
a szólómüvészek, a Tómozi 2,000.000 — 
igaz, hogy osztrák korona — tiszteletdijat 
ajánlott fel Czejlinger Hugó bécsi kar-
nagynak, aki az ouverture-t és a kísérő-
zenét összeállította, hogy legyen segítsé-
gére e páratlan enseblenak gondos művészi 
munkájában. 

Czejlinger karnagy már vasárnap Bu-
dapestre érkezett és elragadtatással nyi-
latkozott arról a produkcióról, amit a 
lelkes müvésztársaság eddig is kifejtett. 

A csütörtöki bemutató tehát valóban az 

SABOLY NUSI 
a „Hannele" előadásain énekelni fog 
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a nagy Imüvészi esemény lesz, amiről egész 
Budapest csak az elragadtatás és a cso-
dálat hangján fog beszélni. 

* 
Ami magát a darabot illeti, a »Han-

nele« Hauptmann egyik legkülönösebb és 
legérdekesebb munkája, mely valósággal 
filmre kivánkozik. Az ötfelvonásos dráma 
cselekménye egy borús téli délutánon kez-
dődik és Heiler épitőmester lányáról, Jo-
hannáról szól, aki egy Berger nevü Ír-
nokba szerelmes szive minden melegsé-
gével. Kettőjük viszonyát rettentő eset za-
varja meg, az öreg Heiler a tönk szé-
lére jut és hogy pénzt szerezzen, betör 
a városházára. À betörést észreveszik és 
Heiler számára nem látszik menekvés. 
A borús téli délutánon Johanna, hogy 
édesapját megmentse, szerelmeséhez siet, 
ám Berger elutasitja és igy nem maradt 
hátra más, minthogy a rosszindulatú Mat-
tem pallér segítségét vegyék igénybe, aki 
késznek nyilatkozott Heilert megszök-
tetni, ha Johanna hozzámegy feleségül. 
És igy is történt. Johanna Berger gyer-
mekével szive alatt, felesége lesz az erő-
szakos Mattern pallérnak. 

Közben múlnak az évek. Tizenöt év telik 
fel a szomorú esemény óta; Mattern pallért 
gonosz szenvedélyei egészen a züllés út-
jára vitték, mindennap részegen tért haza 
Johannához, akinek életerejét a nétma szen-
vedés és a keserű gond egészen meg-> 
törték. Gyermeke, a kis Hannele nőtt, 
növekedett, félve húzódott félre, ha ne-
velőapját látta és reszketett durvaságai-
tól. Senki sem volt jó a kis leányhoz, 
csak a tanitó, Gottwald vette pártfogá-
sába. Berger azóta előrehaladt pályáján 
és 15 év után mint előljáró tért vissza 
feleségével a községbe. 

Ezt az alkalmat akarta felhasználni 
Mattern, hogy Bergert megzsarolja. Han-
nelét fenyegető levéllel küldte hozzá, ám 
a levél Berger feleségének kezébe került, 
aki kiutasította a szegény kislányt. Jo-
hanna és Berger a falu piacán találkoz-
tak ugyan, Berger azonban nem ismerte 
fel hajdani szerelmesét. Ez a találkozás 
egészen megtörte a betegségtől gyötört Jo-
hannát és nemsokára gyermeke karjai kö-
zött vált meg szomorú életétől. 

Johanna halála után Mattern még ke-
gyetlenebbül bánt az árvával, ugy, hogy 
az kétségbeesésében a vizbe akarta magát 
emészteni. 

A jó Gottwald iskolamester mentette 
ki és a szegények házába vitte, ahol heves 
lázrohamok gyötörték. Hiába sietett 
most betegágyához Berger és a derék 
Wachler doktor, a kislányon nem tudtak 
segíteni. Lázálmaiban megelevfenedett 
előtte mindaz a gyönyörűség és szépség, 
amit valaha a mennyországról hallott és 
ahova kis szive oly nagyon vágyott. És 
igy fantáziájában az íingyalok öröm-
ujjongása közepette szállt fel a magas 
mennyekbe, elgyötört kis teste csendesen 
elszunnyadt és itthagyta a világot, ahol 
csak szomorúság és bánat volt osztály-
része. 

Ennyi a darab, amely amellett, hogy 
tiszta poézis, rengeteg alkalmat ad elő-' 
ször is néhány pompás szinészi ábrázo-
lásra, másodszor izgalmasan szép és ér-
dekes felvételekre. Hogy a »Hannele« 
megjátszása méltó Hauptmann univerzá-
lis zsenijéhez és a darab lélekemelően 
szép tendenciájához, arra garancia a film 
két főszereplője: Margarethe Schlegel és 
Hermann Wallentin, akik az ujabb német 
filmszinésznemzedék legkitűnőbbjei. Egyes 
jeleneteikben már nem is film az, amit 
produkálnak, hanemi a legszintisztább iro-
dalom. A film rendezése is elsőrangú 
munka, minden dicséretet megérdemel. 

De legelsősorban érdemel dicséretet a 
Tómozi, hogy a haldokló filmszezonban 
ilyen grandiózus újdonsággal örvendeztette 
meg a pestieket. Nem beszélve arról az 
óriási anyagi áldozatról, amibe a Han-
nele jogának megszerzése kerülhetett, nyári 
mozinál egyenesen ritkaság az a bőkezű-
ség, amivel a Tómozi direkciója Haupt-
mann Gerhardt remekmüvét feltálalta, a 
hatalmas zenekar és a vendégművészek 
légiója. A nagy szeretetnek és áldozat-
készségnek azonban bizonyos, hogy ebben 
az esetben nem fog elmaradni a hatása. 
Nem lesz egy ember sem Pesten, aki 
nem nézné meg ezt a grandiózus film-
attrakciót, a legnagyobbat, amit ez a nyár 
produkált és produkálni fog. 
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— Mégis csak mozog a film, uraim ! Amíg 
Budapesten az eddig szokásos téli szünet 
helyett nyári szünetet tartanak a filmgyárak, 
addig vidékről két filmgyár alapítási tervről 
is értesülünk. Az egyik Fejős Pál és Pán 
József vállalkozása lenne, akik annyira be-
igazolták a mikófaluai passiójátékok ren-
dezésével az Eger környéki tőkések előtt rá-
termettségüket, hogy minden valószínűség 
szerint sikerülni fog létrehozniok egy Eger-
ben felállítandó filmgyárhoz szükséges tőkét. 
Már primadonnajelöltie is van a gyárnak, 
aki természetesen nem lenne más, mint Ja n-
kowszky Mara, Fejős Pál felesége. A máiik 
hir Mátészalka vidékéről érkezik, ahol dr, 
Fülep József egy fiatal orvos speciális „mik-
roszkópiai" felvételeket készítő filmgyár fel-
építését tervezi, mert véleménye szerint a 
közönség érdeklődése egyre jobban a ter-
mészettudomány felé hajlik. Különösen a 
külföldről remél nagy rendeléseket. Ez a 
maga nemében egyedülálló filmgyár lenne 
az egyetlen a világon, ahol kényes filmdivák 
és hősszererelmesek helyett jól táplált bacil-
lusok domborítanák a főszerepeket. Annyi 
bizonyos, hogy ez a gyár semmiesetre sem 
fog tönkremenni a gázsi kérdésen ! 

— Sohasem olvasok többé statisztikát I 
Képzeljék, egy budapesti mozitudós kiszár 
mitotta, hogy Budapest valamennyi mozgó-
képszínháza ma egy előadásban 35.317 
személyt tud befogadni. Ahhoz tehát, hogy 
a mozik összes üzeme kifizesse magát, az 
szükséges, hogy minden mozi naponta leg-
alább másfélszer megteljen, amihez viszont 
az kell, hogy Budapest egész felnőtt lakos-
ságából minden tizedik ember mindennap 
legalább egyszer moziba menjen. Minthogy 
pedig ez lehetetlen, a mozik egyre fokozódó 
válsága elkerülhetetlen. Aki a mozi barát-
jának tartja magát, menjen ezentúl kétszer 
naponta a moziba a távollevők helyett is ! 

— A Corvin filmgyárról már régen suttog-
ják a szakmában különböző eladási és újra 
szervezési terveket. Minden héten hallottunk 
hol az amerikai, hol a német tőke felbuk-
kanásáról, most azután ugylátszik, hogy a 
dolog komoly stádiumba jutott. Erre vall, 
hogy egy német pénzcsoport képviseletében 

egy ismert előkelő filmrendezőnk beadvány-
nyal fordult a kormányhoz, melyben bizto-
sítékot kért arra nézve, hogy a Corvin meg-
vétele esetén a vállalkozókat semmiféle — 
a mozirendelethez hasonló — uj meglepeté-
sek elé állítani nem fogja. A pénzcsoport 
azt kéri, hogy a kormány maga is vállaljon 
érdekeltséget az ujjá szervezendő Corvinnál. 
Mint igen jól értesült helyről halljuk, a kor-
mányban erre meg is van a készség. 

— A legélénkebb moziélet egyébként a 
margitszigeti strandfürdőn van mostanában. 
Ott van majdnem minden délelőtt Balogh 
Béla és a felesége, aztán a bájos Radó Teri, 
azután Arany Ferenc a legkitűnőbb operatőr, 
aki az őszre önálló vállalkozásba akar kez-
deni egy bçjos diáktörténet megfilmesítésé-
vel, Lenkey Zsigmond, aki tréfálkozva je-
gyezte meg a szintén strandoló Várnai Ist-
vánnak és Váczi Dezsőnek, hogy : aki nem 
hiszi, itt igazán meggyőződhetik arról, hogy 
magyar mozi alaposan benne van... a vizben ! 

— Révész Artúrt, a Kertmozi igazgatóját 
kellemes meglepetés érte a napokban- A film 
több előkelő képviselője banketten ünnepelte 
a kiváló szakembert, abból az alkalomból, 
hogy a legnagyobb európai városok meg-
előzésével, közvetlen Amerikából sikerült 
megszereznie az „American" révén Salom 
Asch szenzációs drámáját, a „Fátum"-ot. 

— Hallotlák milyen nagy sikere volt egy 
bécsi mulatóban egy közismert magyar 
filmirónak, aki ujabban direktor is? Faikas 
Antónia. Korda Sándor, Roboz Aladár, 
Szokolay Oly, B. Pásztor Béla társaságában 
nagyszerű ceppelpolkát táncolt, ugy siklott 
a parketten, hogy az egész lokál megtap-
solta. 

— Végül egy szenzációs karrierről kell 
beszámolnom. A filmszakma egyik ismert, 
fiatal tagja, aki hires szépember csinálta a 
karriert. Adoptálás utján báró lett és ősszel 
nőül vesz egy előkelőkelő amerikai milliomos 
kisasszonyt. 

„Vihar a tengeren 
— vihar a szivekben" 

Bámulatos anyagi áldozatokat nem ismerő 
nemes versengés folyik az egyes film válla-
latok között, hogy ki arassa le a minden 
tekintetben szenzációsnak Ígérkező uj szezon 
sikereinek pálmáját. 

Hétről-hétre u jabb és ujabb attrakciókkal 
licitálják tul egymást a vállalatok. Igen sok 
közülök mér nem birja az iramot és kiállt. 

Az elszántak azonban még mindig licitál-
nak.^ Mint lapzártakor értesült a „Színházi 
Élet" a Korona filmgyárnak sikerült két és 
háromnegyed millió koronáért megszerezni a 
fenti cimü filmet, amelynek előadás jogéért 
már is versenyt vívnak a premierszinházak. 



Harmadik fejezet. 
(Melyben elárulom, hogy ki a szép nö?) 

Nyájas olvasóm, kisasszonyom, söt asz-
szonyom, tegye kérem a kezét a szivére és 
mondja meg őszintén: ugy-e volt az ön 
életében' is olyan válságos pillanat, mikor 
Itilmmüvészraö szeretett volna lenni? És 
ugy-e kérem, nemcsak önmaga tart ja csi-
nosnak magát, hanem már mások is mond-
ták, hogy kitűnő mozifigura és nagy kár, 
hogy nem próbálkozott filmgyáraknál je-
lentkezni. És ön ilyenkor persze mindig 
elhallgatta, hogy bizony jelentkezett már, 
sőt nem is egy gyárban, személyesen mutat-
kozott be egy sereg rendezőnek, drama-
turgnak, igazgatónak, befolyásos egyénnek 
és... sajnos... nem szerződtették le sehol-
sem. Pedig én, aki szintén ismerem kegye-
det, ezennel magam is kijelentem, hogy 
elragadóan' csinos, hamvas arai, cseresznye-
száju, dus, szőke hajú, kékszemű tündér. 
Csak éppen fényképezni nem lehet az arcát, 
mert tetszik tudni, éppen itt van a rémles 
baj , a felvevőgép lencséje egészen más-
ként lát, mint a mi emberi szemünk. Pél-
dául a fényképeken az ön arcának piros 
rózsája csúnya, fekete foltnak hat, melyet 
a laposa : el kell födni a rizsporral, göm-
bölyű, telt orcája olyan, mint egyi unalmas, 
élettelen' bábué, ingerlő molettsége pedig 
súlyosnak, esetlennek, széthulló lágyságu-
nak fog látszani az udvariatlan fénykép-
kockákon annál is inkább, mert mint talán 
tetszik tudni, a mozigép előtt nem szabad 
fűzőit hordani, mert az merevvé és ke-
ménnyé teszi a mozgás kecses ihullámjátékát. 
És az az egész picinyke kis rés, amely 
a csókolni való szájacskában két metszőfoga 
között ugy húzódik meg, mintha apró sóha-
jok elefántcsont sziklába vágott barlan-
gocskája lenne, a mozivásznon, mikor hat-
szoros nagyításban veti tik, Kietlen, ijesztő, 
s ö t é t e k n e k fog hatni. És a lába kérem, 
a melyet tompafényü selyemliaris-
nyája bágyadtán ugy lehel körül, mint egy 
üvegszekrénybe szárit filigrán nippet, à 
goromba filmszalagon' eset'eg kedvenc zon-
gorájának a lábát juttatja udvarláinaik 
és hódolóinak eszébe. Ezért tisztelt hölgyeim, 
ne méltóztassanak meglepetve lenni, ha 
felvételre való jelentkezésükkor az első 
kérdés mindig ez lesz : Van kérem fény képe 

nagysád? Söt még a fényképekkel sem 
fog ja beérnii a direktor és a íendező, hanem 
felkérik önt, hogy menjen a műterembe, 
ahol úgynevezett próbafelvételt fognak ön-
ről készíteni. Ez a tizenöt-husz méteres 
felvétel lesz az, mely önt mosolyogva, 
sírva, dühösen, kacagva, busán, felhábo-
rodva, kimerülve, szóval az elképzelhető 
összes emberi indulatok állapotában örö-
kíti meg. Ilyenkor dől el, hogy mennyire 
ruganyosak és élénkek aiz arcizmai, hogy 
milyen szemjátéka van, milyen profilban és 
milyen szemtől-szemben ! Mert a moziszép-
ség második főszabálya az, hogy a jól fény-
képezhető arc egyúttal érdekes, mozgékony 
is legyen. Vannak színésznők, akik minden 
kiiejezö tehetségűket a szemjátékukba rög-
zítik. A íüzes ms cimii amerikai filmben-
talán még méltóztatnak emlékezni arra 
:a fiatal amerikai színésznőre, aki a fősze-
repben semmi egyebet nem tett, csak... 
csodálkozott! De hogyan tudott csodálkozni! 
Milyen kerekre, ámulókra nyíltak a szemei, 
mennyi megdöbbenés, örö.n, fájdalom, naiv-
ság volt ezekben a csodálkozásban. Mint 
az Élet fölött járó és az Életnek egy-
szerre megnyilatkozó titkain elámuló és 
megriadt lélek, ugy nézett és ugy beszéli 
(aiz a két csodálatos szem:. Ä világhirü film-
divák játékának súlypontja majdnem min-
dig a szemen van, amely kacér, mámoros, 
fenyegető, ujjongó, fájdalmas tud lenni 
lés az emberi érzések egész bonyolult skálá-
ját érzékeltetni tudja egy-egy rebbenésé-
Ivel. Mielőtt tehát filmdivának jelentkezik 
kedves nagysád, nézzen a tükörben alaposan 
és lelkiismerejttesen a saját szemébe és 
állapitsa meg, hogy meg vannak-e bennük 
az itt felsorolt képességek? 

Most pedig egy nagyon meglepő kulissza-
titkot árulok el. Ä legnagyobb hiány van az 
egész világon moziszinésznőkben ! Naiva, 
szubrett, komika és anya szereplők még 
csak akadnak, de az úgynevezett heioinák 
és mondaine szerepkörök betöltésére például 
Magyarországon alig volt egy-két jelen-
tékeny nevünk. Farkas Äntönia, Igalits 
Sandy és a Star kezdeti idején Gcf'i Annie, 
Mattyasovszky Ilona, a legifjabb gene-
ráció közül Gál Ännie (Dada főszerepé-
ben) képviselték nálunk még leginkább 
ezt a stílust, mert többi nevesebb fi,lm-
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színésznőink, mint például Lenkeffy Ica, 
Lóth IIa, Hollay Kamilla, Bojda Juci és 
Radó Teri, szinte kivétel nélkül a szubrett 
vagy drámai szende szerepkörben arattak 
jelentékeny sikert. A nagy filmdiva, alki 
a drámai hősnői szerepkört játssza, olyan 
ritka kincs az egész világon, hogy aihoi 
szárnyait bont egy-egyi ilyen tehetség, ott 
nyomban kiülön filmgyár alakul, amelyik 
kizárólag a »star« szolgálatában áll, sőt, 
mint a May-filmgyárnál látjuk, ő m a j a 
lesz a gyár tulajdonosnője is. Ennek egyéb-
ként még az is az oka, hogy a filmd'ivát 
egyszerűen' nem lehet megfizetni. Hisz'en 
képzeljük csak el, hogy mennyibe kerül 
egy-egy több estélyire terjedő film fősze-
replőjének csak a ruhaszámlája! Ä mi valu-
tánkban kifejezve, okvetlenül több millió 
korona, melyet a színésznő természetesen 
nem fedezhet a sajátjából, visztont a gyár 
sem növelheti ilyen óriási tehertétellel a 
felvételi költségeket. Ez például egyik nem 
utolsó oka annaik, hogy nálunk ezidősze-
fint nem készítenek filmeket. Mí/llipkra. 
rúgnának ezek a »mellékes« kosztümkiadá-
sok. Hazai filmszinésznőink — fájdalom 
—- még ezideig' nincsenek olyan helyzetben, 
hogy sa j á t autóikon járhatnának és gond-
talanul rendelhetnék meg az egy-egy nagyi-
szabású képpel kapcsolatosan szükséges 
két, három tucat ruhái. Még egy nagy 
tévedésből kell önöket kedves hölgyeim 
kiábrándítani. Sokan vannak ugyanis, akik 
csak azért mennének mozüszinészlnőnek, 
mert ott nem kell szerepet tanulni, nincs 
lámpaláz, mert nem kell megjelenni a kö-
zönség előtt és nem baj, ha az embernek 
egy 'kis beszédhibája is van. Am ezzel szem-
ben a valóság az, hogy a mozljátozás 
sokkal nehezebb, mint bármilyen más szí-
nészi produkció. A moziszinész kizárólag 
a mozgásra szoritkozhatik, azzal kell pó-
tolnia a beszéd minden szines muzsikáját, 
a színpad ezerféle kisegítő és hangulat-
keltő elemét, mint például a váltakozó 
világi(tási effektusokat. A színpadi színész 
szervesen építi fel fokról-fokra az alakítá-
sát, míg a moziszinész az első jelenet 
után akárhányszor nyomban az utolsó jele-
netet játssza meg egészen más maszkba*!, 
mert a jelenetek sorrendjében a filmnél 
nem a logika a fontos, hanem az, hogy 
egy és ugyanazon a helyen játszódik-e le? 
A moziszinésznek tehát pillanatok alatt kell 
a legkülönbözőbb hangulatokba beleélni 
magát, anélkül, hogy azokat előbb előké-
szíthetné. Hallatlanul fegyelmezett ideg-
rendszerrel kell bírnia, hogy a megadott 
jelre nyomban ugy tudjon játszani, mintha 
már tudja isten mióta »dolgozta volna bele 
magát«, mert csak igy hathat a jelenet 
az élet illúziójával és hitetheti el velünk, 
hogy egy szervesen összefüggő cselekmény 
folytatólagos jelenetei peregnek le előt-
tünk. Ehhez olyan kivételes, nagy szinészi 
ösztön kell, melyről a laikusoknak fogal-

muk sincsen, ök csak a film regényességéí 
látják, a fejedelmi kastélyokat, melyekben 
a cselekmény lejátszódik, a világhírt és 
nagyszerű gázsikat irigylik, de elfelejtik, 
hogy a fejedelmi kastélyban ilejátXzódó 
jelenetet esetleg egy negyven fok Cel-
siusra f e l m e l e g í t üvegtetős műteremben 
vették föl, ahonnan félájultan vitték ki a 
jelenet után az irigyelt dívát és hogy az 
isteni szépségű tengerpartot, mely mellett a 
felvételek folynak, a szegény szlinésznö 
nem is ér rá megnézni, mert reggeltől 
estig hajszolják, öltözködnie, festenie kell 
magát, különböző hangulatú jeleneteket 
beidegzeni és lejátszani és mindent gyorsan, 
gyorsan, mert minden perc, ezreket jelent 
a kiadási mérlegen. 

(Folytatjuk.) 

A Dollárkisasszony és 
az Osztrigás hercegnő 

Uton-utfélen, napról-napra tömegjével ta-
lálkozunk a hétköznapi életben is, a szo-
morúbbnál szomorúbb családi tragédiákkal. 
Lehetetlen valami borzalmasabbat és meg-
rázóbbat elképzelni, mint mikor bármely 
okból a családi élet békéje fölbomlik és 
egymást követik a fájdalmas jelenetek. 
És mennél gyakoribbak, mennél többször 
fordulnak elő a reális, a mindennapi élet-
ben az ilyen megrázó családi drámák, annál 
jobban érdekel bennünket, ha a szinpad, 
vagy a flimvászon távlatából szemlélhetjük. 
Egy ilyen szomorú családi dráma a szü-
zséje a Kertmozi jövőt eti slágerfilmjének. 
A Dollárkisasszony rendezés tekintetében 
hatalmas lépéssel szárnyalja tul kortársalt. 
Éppen, mert a miliő — a családi tűzhely 
szétdúlt békéje már többször használt — 
tűnik szembe jóval markánsabcan a ren-
dezés abszolút kifogástalan volta. Az első-
rangú rendezéshez hozzájárul még a fő-
szereplő Gladys Walton nagyszerű játéka, 
aki megrázó drámai erővel alakít ja a csaló-
dott feleség hálás szerepét. A kitűnően 
megkonstruált ötfelvonásos dráma melleit ju-
lius 22-től julius 28-ig terjedő műsorában 
iá Kertmozi még egy nagyszerül reprizzel 
is szolgál közönségének. Az elmúlt évad 
egyik legnagyobb sikerét, az Oszfrigás 
hercegnő cimü négyfelvonásos vígjátékot 
hozza színre. A nagyszerű film Lubitsch 
Ernőnek, a világihirü rendezőnek egyik 
legjobban sikerült alkotása és emellett még 
a főszereplők: Ossi Oswalda és Harry 
Liedtke is biztos garanciát nyújtanak arra, 
hogy a film ezévben sem fog kisebb siKert 
aratni a tavalyinál. A közönségnek még 
alig van ideje az egyik frappáns helyze-
tet jóizű kacagással elparentálni, máris 
kezdheti elölről. Ezenkivül ugyanebben a 
műsorban kerül még szinre egy mulatságos 
amerikai burleszk is, ami pompás kiegé-
szítője a Kertmozi jövőheti nagyszerű mű-
sorának. 
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J Ö V Ü N K ! 
Eldőlt a z 5000 k o r o n á s pá lyáza t s o r s a 
Eldőlt az 5000 koronás pály 'ázat sorsa. 
A választások sz'indus plakátinváziója 

nem tartot ta annyira lázban Budapest 
közönségét, mint a napokban megjeleni uj 
plakát: egy1 oroszlán- és egy tigrisfej ezzel 
az egyetlen- szóval: 

JÖVÜNK ! 
Ä Színházi Elet már mult számában is 

megemlékezett erről az utcai nevezetesség-
ről és pályázatot hirdetett 5000 korona 
jutalommal annak számára, aki megoldásai 
ad j a ennek a rejtélynek. 

Soha még annyi levelet nem kaptunk 
és oly gyorsan, mint erre a mostani pályá-
zatra. Äz okokat jórészt abban is keres-
hetjük, hogy a háború s a forradalmak 
napjai rendkívül fogékonnyá tettek min-
denkit a plakátok iráni, de másrészt és fő-
leg abban találjuk, hogy ez a szenzáció 
tényleg olyan meglepő és váratlan, hogy 
példátlan a maga nemében. 

Ä beérkezett levelek élénk világot vet-
nek a közönség fantáziá jára . Ahány levél, 
annyiféle megoldást hozott. Egy pára t sze-
melvényként itt ismertetnünk. 

Voltak olyanok, amelyek valami hallat-
lanul nagyszabású állatfilmet, ragyogó mo-
zireklámot sejtettek a plakát mögött, vi-
szont mások uj politikai párt jöveteléről 
voltak meggyőződve. Ä vésztjósló .állat-
fejek határozottan engedtek erre követ-
keztetni s az egyetlen szó: »Jövünk«, arról 
is tanúságot tett, hogy a pár t programra ja 
rövid es velős lesz. Ä szelídebb természetűek 
egyszerűén az Allatkertet gyanúsították meg 
aizzal, hogy néhány pompás uj példánnyal 
szaporítja az oroszlánok és tigrisek félel-
mes pesti kolóniáját. Ä következő tipp egy 
állatsereglet érkezését jelezte, mig a leg-
fnappánsabb ötlet, amelynek ugyan egyietlen 
gyönge oldala, hogy nyiár lévén, idő-
szerűtlen, szőrméké'eskedő reklámnak tar-
totta az állatfejeket. Végiül, a drágaság 
lis a képtelen idők meggyötörtjei, akik már 
semmit se tudnak komolyan venni, ugy nyi-
latkoztak, hogy az egész csak vicc. S tán 
a drágaság folyton hizó chimeráit aikarja 
ábrázolni az oroszlán- és tigrisbőrbe rej-
tőzött uj kínszenvedés. 

Természetesen első dolgunk volt min-
dennek gyorsan utána járni, hogy dönteni 
tudjunk. Jártunk a filmklubban, érdek-
lődtünk a parlament folyosóján, meginter-
júvoltuk az Állatkert igazgatóságát, De-
köszöntöttünk a nagyobb szőrmecégekhez és 
felfedező utunk azzal végződött, hogy az 
említett találgatások közül egy' se közelíti 
meg a valóságot. 

Volt azonban a beérkezett pályázatok kö-
zött 

t izenhét levél, 
amelyek mindegyike egy és ugyanarra a 

dologra szavazott. Legtöbbje csak egyet-
len szóval: 

c i rkusz . 
Hogy milyen pompásan fején ta lál ta a 

szöget, arról meggyőződést szereztünk, ami-
kor sorra kerülvén ezek a levelek, azonnal 
kocsiba ülve vágtattunk a Fővárosi Cir-
kuszba Grünfeld és Könyöt igazgató urakat 
meginterjúvolni, ők-e a nevezetes plakát 
kiragasztó!. Legnagyobb meglepetésünkre 
itt igenlő választ kaptunk és őszinte öröm-
mel közölhetjük, hogy amint megtudtuk, 
tényleg a jövő hetek legbrilliánsabb meg-
lepetése lesz, amivel csak fel lehet vil-
lanyozni a közönséget még a legvadabb 
kánikula idején is. így megtudtuk, hogy 

a r , ak i jön, nem más , mint 
az egész világon csodálatraméltó vakmerő-
ségérői hires pompás állatokkal dicsekedő 
idomító: 

Illenco. 
Neve gyakran szerepelt a nagy világ-

lapok hasábjain, ugyanis az ő nevéhez 
fűződik a legtöbb szerencsétlenség, ö volt 
az, akii megtámadott a sa já t párduca, aki-
nek aiz oroszlán megsebezte a vállát kar-
maival, mikor épp egy brilliáns idomi-
tási t rükköt mutatott be. S nem egyszer 
halálos szerencsétlenség érte, mikor a tig-
ris torkába dugta a kezét. Mindez arról 
tesz tanúságot, hogy tényleg a világ leg-
vakmerőbb állatszeliditője lesz vendégünk 
és nem kis áldozatába került a cirkusznak, 
ennek a világattrakciónak a megszerzése. 

Meginterjúvoltuk erre vonatkozólag is 
Oríiflfeld és Könyöt direktorokat, akik a 
következőképen nyilatkoztak : 

— Kétségtelenül súlyos áldozatokat jelent 
lllencó fellépése már csak azért is, mért 
külföldi attrakciót külföldi valutában kell 
fizetni s mlég abban a valutában is hatal-
mas pénzösszegről van szó. Azonban ez-
zel a meglepetéssel, amelyhez 'hasonló a 
háború éta nem volt, Budapest közönségé--
Tick szíves pártfogását akarjuk meghálálni. 
A városban ugyan mindenütt a Fővárosi 
Cirkusz u ' műsoráról beszélnek. S ez annak 
köszönhető, hogy a mi elvűink kitűnően 
bevált. Ugyanis mi azt tar t juk, hogy éppen 
mos., amikor az embereknek nincs pén-
zük arra, hogy külföldi nyaralóhelyre men-
jenek, akkor kell olyan műsort adni, amely 
minden tekintetben kárpótolja őket az el-
mulasztott élvezetekért. 

Az említeti tizenhét levél között az igaz-
gatóság ejtet te meg a sorsolást, melynek 
eredméryekép a nyertes 

Szirmai Andor ke r e skedőnek 
(Eötvös-utca 28 II. 12) 

cimére már el is indult az 5000 korona, 
sőt nemcsak elindult, már meg is kapta a 
szerencsés nyerő. 
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A L Á S I Ú J S Á G 

Pesten Is lehet nyaral 
A nagyságos asszony, akivel már a máso-

dik félórát beszélgetem végig a park vad-
regényes zugában, elr- gadó mozdulattal si-
mítja hátra a frizuráját és igy folytatja : . 

— Bizony, higyje el, Pesten is lehet nya-
ralni, még hozzá nagyszerűen. Idestova nyolc 
éve, hogy nem fürödtem a Balatonban, nem 
láttam a lomnici csúcsot, Bádenre, Abbá-
ziára, Trouvillera, a vidám Ostendera nem 
is gondoltam, — és mégis megvagyok. Sót 
mondhatom magénak, jobban érzem magam, 
mintha egy világfürdőn lennék. Hogy ennek 
mi a titka, kedves barátom ? Egyszerű a 

(Kilátás a hűvösvölgyi Parkszanatórium tornyából 

I, a z Édenparkban 
titok, nézzen körül. Látott-e mér ennél szeb-
bet, vall ja be. Nézze ott azt o lombos égb-í-
szökő hegycsúcsot Nem tiszta Tirol ? Amott 
meg azt a sziklás vad részletet. A dalmát 
tengerpartra emlékeztet. Most figyeljen más-
felé. A nap beragyogja a vö lgy t , a villák 
tetői, mint az ezüst ugy csillognak. Nem olyan 
mintha Kar lsbadban volnánk ? Pedig csak a 
Hűvösvölgy ez. az istenien szép Hűvösvölgy, 
amelynek nincsen pár ja széles e világon . . . 

Hagyjuk a nagyságos asszonyt lehunyt 
szemmel álmodozni nyugégyában és néz-
zünk körül mi is abban a valóban tündéri 

Pedlow kapitány a hűvösvölgyi Édenparkban 
Balról jobbra : Ligeti Mária, Ligeti Lajos, Ligeti Lajosné, Ligeti Aurél, Petri. Elekné, Pedlow 

kapitány, Fónagyné, Haypál Benő Mészöly teiv 
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környezetben, ahol ez a beszélgetés meg-
indult. A hűvösvölgyi Parkszanatóriumban, 
illetőleg a szanatórium r.-t. tulajdonát képező 
Édenparkban vagyunk. A szanatóriumról 
nem kell irni, azt mindenki ismeri Pesten, 
de nemcsak Pesten, hanem az egész ország-
ban, mint a legtökéletesebb üdülőhelyet. 
Csend, nyugalom, ózondus levegő, hatalmas 
park, modern gyógykezelés, diétikus konyha, 
ezek azok a főmotivumok, amelyek dr. Ligeti 
Lajos európai nivóju szanatóriumát a leg-
jobbak sorába emelték. Am ez régi igazság, 
nem szorul felfedezésre. Amit fel kell fedezni 
a nagyságos asszony áradozásai kapcsán, az 
a hűvösvölgyi Édenpark, amely nevéhez 
hiven paradicsomkert módjára teremtődött 
meg a szanatórium közvetlen szomszédsá-
gában. 

Mi tehát az Édenpark? Egy Café-Restau-
rant ol>an keretben, amelyet csak a leg-
nagyobb tervező, a természet alkothat, széles 
jókedvében. Az egésznek a képe a hideg-
kuti-uti bejáratról nézve egy svájci urilakhoz 
hasonlít. Lombos parkban, virágok és díszfák 
között áll a főépület két terrasszal, hófehér 
asztalokkal, piros napernyőkkel, amelyek a 

kelőségei vacsorálnak és gyönyörködnek a 
legpazarabb kilátásban, nem beszélve a szi-
nészvilágról, melynek legszebb képviselői ke-
resik fel ezt a világvárosi látványosságot. 
Lábas s Jucit, Gombaszögi Fridát, Magyar 
Erzsit, Darvas Lilit gyakran látni az Éden-
parkban, aminek nem utolsó oka a kitűnő 
magyar-francia konyha, amiről Casper And-
rás, az ismert szakember gondoskodik el-
ismerésre méltóan. 

Helytelen volna azonban az Édenparkról 
pusztán mint kávéházról és étteremről be-
szélni. Ligeti Lajos, a hűvösvölgyi Parksza-
natórium r.-t. nagyszerű igazgatója és Ligeti 
Aurél mérnök az Édenparkban nivós szóra-
kozóhelyet is teremtettek, ahol a nyári Buda-
pest nem egy társadalmi eseménye zejlik le-
Igy junius 28 án az Édenparkban tartolták 
azt a jótékonycélu kerti ünnepélyt, amelyen 
Pedlow kapitány elbúcsúzott Budapesttől- Aki 
ott volt ezen az estén, annak örökre felejt-
hetetlen lesz az Édenpark, mér csak annál 
a ragyogó müvészestnél fogva is, melynek 
műsorán Paulay Erzsi, Anday Piroska, Hegyi 
Emánuel, Micsey Józsa és Szuchányi Évi 
léptek fel, Haypál Benő tartott ünnepi be-
stédet és Vanek rajzolt gyorskarrikaturákat. 

I A másik művészi esemény most julius 
15-én Anday Piroskának, a wieni állami 
Operaház művésznőjének ária- és dalestélye 
volt. A pesti publikum számára ritka alkalom 
volt hallani ezt a Bécsbe elhódított nagyszerű 
énekesnőt, aki Mozart-, Mahler-, Hollaender-

[dalokat, valam'nt Toscából, Mignonból és 
Figaro lakodalmából énekelt részleteket és 

jelőadásának.szépségével elbűvölte a hallgató-
ságot. Anday Piroska évek óta a hűvösvölgyi 
Parkszanatóriumban nyaral, ez idén is itt 
piheni ki a bécsi fá 'adalmakat . Mert igazén 

[pihenni, csak a hűvösvölgyi Parkszanatóri-
fumban v á g y j az Édenparkban lehet. Aki 
,nemihiszi —"győződjön meg róla. 

kert külSnböző pont-
jain is feltünedeznek 
egy-egy „szeparét" al-
kotó virágos szaletliben 
Ilyen nappal az Éden-
par*. Este pedig egy 
villany én* es, lampi-
onos tűnderkert, ahol a 
művészi kvartett muzsi-
k í j a mellett Pest elő- Részletek a hűvösvölgyi Édenparkból Mészöly felv. 
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Hol nyaralnak 
a bankigazgatók? 

A tőzsdei hausse tulajdonképen egész más 
fordulatot adott az idei nyaralási szezonnak 
és átformálta a nyár megszokott képét, a 
lezajlott sablonos nyaralási szezontól. A tőzs-
dei mozgalmasság miatt ugyanis a bank-
vezéreknek itthon kellett maradniok. A valuta-
áresés miatt még azokat a bankdirektorokat 
is hazatáviratozták, akik cseh fürdőkben, 
vagy a Lidón pihenték ki fáradalmaikat. 
Minden emberre szükség volt a fed lzeten és 
leginkább a bankigazgatókra, akiknek hatá-
rozott diszpoz ciói nélkül a tőzsdei üzlet nem 
vehetett volna olyan nagy lendületet. Ezzel 
tehát tulajdonképen meg is adtuk a választ 
a kérdésre. A bankigazgatók Budapesten 
nyaralnak és ugylátszik jó sokáig Budapesten 

PORTOM 
T U E S T M E L L E T T 

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

remek fekvésű 

PALACE-szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

JÁTÉK KASZINÓ 
Magvaroknak 15% 
kedvezményi 

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

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

Turista-Otthon 
Tátralomnícon 

a villanyos vasat állomás közvetlen közelében. 
Kitünö magyar konyha. Tulajdonos: 
Mérsékelt árak. öiv. Thern Jakabné, 1 g 

is maradnak, mert a tőzsdén igen nagyok az 
árhullámzások és a pénzpiacon sok tranz-
akció áll küszöbön. 

A Hitelbank összes igazgatói Budapesten 
vannak, kivételével Klein Gyulának, aki 
üzletileg Londonban jáit és bllmann Adolf-
nak, aki szintén sokat utazik üzletileg. Buda-
pesten van ezidőszerint Báró Kornfeld Pál 
is. A Kereskedelmi Bank elnöke, Weisz 
Fülöp már visszajött szabadságéról Karlsbad-
ból és mpgkezdte működését a bankban. 
Világos tehát, hogy mellette vannak az összes 
ügyvezető igazgatók, élükön Stein Emillel, 
Wertheimer igazgatóval és Konrád Ottóval. 
Konrád Ottó, aki a fiatal bankgeneráció 
egyik legtehetségesebb tagja, kelettengeri 
fürdőhelyre utazik augusztusban. 

A Leszámítoló Bank vezető igazgatói közül 
báró Madarassy Beck Marcel Budapesten 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
, . J e a n e t t e " n e u e s K u r h a u s 

HM# w0 HB I v Wien mellett 
Sanator ium „ E s p l a n a d e - * 

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

M á r v á n y m e n y a s s z o n y 
I , Márvány-u. 6. Telefon 49-79. 

Az előkelő világ találkozóhelye. Különlegességei májusi 
bövie libapecsenyék, pörkölt csirke, elsőrangú fajboiok. 
Külön terrasz. Esténként ifj. Racz Pali muzsikál. 

Tulajdonos: Borús Qyula 

Ó -Tátrafüred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió: complett reggeli, 
4 fogáS"S ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással együtt 
a G r a n d h o t e l b e n 62 Kc-tól, a t ö b b i l a k ó h á -
z a k b a n 46 Kc-tól felf lé, a phisikálin-dietás Tá ira -
S a n a t o r i u m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 * c-ig, — Kilünő eredménnyel idegi sségnél, ki-
mé ültségnél, rekonvalescmcijnál. Tüdőbajosok ki-
zárva. Edző és hizókurák Szigorú diéták. Főorvos: 
dr . G á m á n egyet. m. tanár — Kö vetlen Tátra-
Express vonat étkező k csival naponta. Felvilágosí-
tás: Tatrafüred igazgatósagánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menetjegyirodában. (VigadóJ 
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van, Bún József Karlsbadban pihen, Kádár 
Gusztáv pedig augusztusban megy szabad-
ságra. Kónyi Hugó, a Hazai Bank kitűnő 
ügyvezető igazgatója a tőzsde egyik leg-
alaposabb ismerője, szintén nem hagyhtt ja 
most itt a tőzsdét, ő is augusztusban utazik 
el Schwarzwaldba. 

Krausz Simont a napokban várják haza 
Karlsbadból, Kálmán Henrik a Drezda mel-
letti Lahman szanatóriumban üdül, Fleissig 
Sándor pedig akkor megy szabadságra, ha 
Krausz Simon visszajön. Dr. Éber Antal 
Budapesten van, ő valószínűleg Földvárra 
utazik, helyettese, dr. Halmi Miklós tavasszal 
a Tátrában volt, most reggeltől estig dolgozik 
és nem gondol szabadságra. Ugyanilyen 
rosszul jár Révész igazgató is, aki ugyancsak 
tavasszal volt Abbaziában. 

A tőzsdeosztály agilis és népszerű igaz-

Ó-Tátrafüred 
n a g y é t t e r e m 
n a g y k á v é h á z 

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

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

Li l ien tha l Emil, b é r l ő 

^ t = = = » e = a | l = i | c = = : i = i = = a e ^ 

Nyári 
Casino de Paris 
Az Angol Park mellett. Telefon 17-97 
m t a SaccQettO világhírű tánc-
müvésznö és kamaraballetjének ven-
dégjátéka. Az előadás 9-kor kezdődik 

Az első lépés 
P D C f r n l a Margitszigeti 
1 v d l l U 1 alsó vendéglő 

Naponta délután és 
minden vasárnap délelőtt k a t o n a z e n e 

Esténként RadtCS Bé la zenekara játszik 

Tulajdonos: M á r k u s I m r e 

gatója, Salamon Andor szintén Budapesten 
kénytelen pihenni a tőzsdei események miatt 
és a Ritz-tetőn nyaral Magyari Béla zenéje 
mellett. A Lloyd Bank igazgatói közül Dréhr 
Imrét képviselősége Budapesthez köti, 
Dr. Mándi István pedig augusztusban megy 
szabadságra. Bauer Jenő, a Fabank volt 
ügyvezető iga?gatója a bajor alpesekbe 
utazik egy kéthetes gleccserturára. 

Budapesten nyaral Wälder Gyula és Pau-
pera Fererc is, akit szintén honatyai gondok 
kötnek le Budapesthez. Dr. Horváth Lipót, a 
Magyar Általános Takarékpénztár vezérigaz-
gatója svábhegyi villájában pihen, tőzsdei 
igazgatója, Austerlitz István i utomobilkirán-
dulást csinál julius végén Kallós Jánossal, a 
Pesti Tőzsde főszerkesztőjével. Állítólag 
hölgyvendégek is lesznek az automobilon. 

Baron Ottó, a Wiener Kommerzialbank 

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

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 ellátás négyszeri étkezéssel és 
l a k á s s a l c K 65 —. Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19 —. Cigányzene! Jazz bandl 

Bar ! Parkett- Eichner Zsigmond 
t á n c o s o k ! tulajdunos. 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
( U j t à t r a f f l r e d - N e u Schmeckt ) 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

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

Egész é v e n át t e l j e s Q i e m b e n . 
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igazgatója leányával. Nórával Salzburgban 
pihen. 

Ezek az első nyaralási jelentések. A leg-
közelebbi hetekben beszámolunk a többiek-
ről, de nemcsak a nyaralásokról, hanem 
egyéb intimitásokról. Igaz, elfelejtettem még 
egy nyaralóhelyről kell megemlékezni, amely 
a Zugliget egy kies pontján fekszik. Koczé 
zenéje mellett itt találkoznak a Pesten rekedt 
bankigazgatók és iparvállalati vezetők. 

Idejár Elek vezérigazgató, az őstermelő 
megalapítója és vezetője, Szász Ernő, a Juta 
és Kenderipar népszerű és nagytehetségű 
vezérigazgatója. Feltűnik itt gyakran dr. Bedő 
Mór jellegzetes alakja. Éjjel a nagyszerű 
automobilok egész hadoszlopa vonul be a 
fáradt és meleg Budapestre, amely álmatlanul 
szenvedi át a nyá i éjszakákat mostanában, 
nemcsak a nagy melegek miatt, hanem a 
zürichi koronakurzus miatt is . . . 

Siófok SÍÓ" P^nsló 
Lakás elsőrendű ellátással 7—8000 koronáért 

kapható. Ugyanott két szoba konyhával 
szezonra kiadó' Sió-utca 5. 

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

Bejáró étkező vendégeknek árengedménv ! 

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

Kávé. tej és tejtermékek árusítása. 
Hideg büifé, cukrászsütemények. Tulajdonom Voss Andorné 

Balatonfüreden 

pár kecskekörmöt a halászoknál éa most 
elvitte őket maniküröztetni. 

A Tátrában 

— Azt mondják , hogy a Tá t r a most is 
teli van viliikkel é s manókkal . 

— Szóval megint ott nyara l az egész 
Lipótváros. 

Óvás ! 
A koncerthajó (Arbóc és Koncert ren-

dezése) nem azonos a Petofi-térről induló 
Hary-versenyhajóval. 

A koncertha'jó kizárólag szerdán és pén-
teken indul az Eötvös-térről, Mefter luxus-
hajón! 6 és 9 óra i kezdettel, a legjobb pesti 
művészek részvételével. Jegyek a Koncert-
nél, Bárdéknál, a Színházi Életnél és a 
hajópéroztárnál kaphatók. 

Vigszin ház-étterem 
kerthelyiségében 

L ' í r it7. Vörös Elekmuzsmi. 
Fagylalt, jegeskávé Tulajdonos: Kertész Jenő Endre 

xrliűdnsztDnyauendésiö 
Zugligeti-ut 22. A 81-es villamos végállomástól 5 perc 
Gyönyörű árnyas kerthelyiség. Kitünö magvar konyha. 
Fajborok. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigányzene 
D a j k a F e r e n c , vendéglős CRoyal-Orfeum v. főpinc. re ) 

Turista-szálló 
Tátralomnicz 

Igen mérsékelt árak 
Metzger Henrik Kitiinő ellátási 
a Tátralomniczi Palace-szátló 15 évig v. főszakácsa 

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

Jávor-utca 3. (Stefánia és Thököly-ut sarok) 
K o m â r o m y Béla v e n d é g l ő s 
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És nini, nem is gondoltam már rá : őrült 
taps kerekedik, mikor leeresztették a függönyt, 
megint nagyszerű taps ! Én a lyukhoz sza-
ladtam, hogy lássam milyen képeket vág 
Géza. Olt ült, mintha semmi köze se lenne 
az egész N'y touche-hoz. Mikor kitapsoltak, 
látom, hogy nagy kegyesen ő is tapsol. Én 
mindenfelé a tőlem telhető legkedve-
sebben hajlongtam, csak ugy egy kicsit, 
hogy inkább az arcommal értessem 
meg, hogy igen, csak szeressetek — 
de ő rá rá se néztem. 

— Mi leli ezt a Lilit? — hallom az 
egyik lányt. 

— Ez nem játék, ez hecc, amit csi-
nál. 

— Bánom is én, hát legyen hecc. 
Hátha nem is játszom 
többet ! 

De azért egy kicsit 
beijedtem. Még jobban, 
mikor egyszerre csak 
azt látom, hogy ott jön 
a tanárommal . . . az 
iróm I Vájjon mit fog 
ma m o n d a n i ? Ha egy 
rossz szót szól, akkor 
nem játszom többet. 
Megyek felesésnek. 

Felém nyújtotta a 
kezét, most is ugy 
mosolyogva szólt : 

— Nincs bá josabb teremtmény a világon, 
mint mikor egy szép és kedves baba pajkos, 
megennivalón pajkos. 

— Tetszettem ? — kérdeztem nagy öröm-
mel. 

— Édes fiacskám, csak ez az eleven . . . 
A tanárom komolyan szólt közbe : 
— Kisasszony, csak arra kérem, ne za-

var ja össze a többit. 
— Hagyd az istenért, — szólt rá, az iró. 

Ezt nem tudjátok sose megfizetni. És mar 

a legtHbbet emlegetett színház-
igazgató jön felém . . és tapsol. 

Szakmáry rajza 

fordult . . . nekem is szaladnom kellett az 
öltözőbe . . . csak útközben jutott eszembe, 
hogy azt mondta : baba . Hát megint : gyerek. 
Igaz, hogy szép és kedves és eleven baba. 
De az is igaz. hogy a tenár egy kicsit lehor-
dott. Na, most már igazán nem bánok sem-
mit se- Kapok-e szerződést vagy se. Ezen 

válik el. őszig várok. 
Ha ugyan Géza most 
is feleségül vesz még. 
No várj I Hoplá ! hisz 
ez épp nekem való, 
ami most a második 
felvonásban követke-
zik : A csacsi kis leány 
— az aki neki tetsze-
nék — mikor PZ lesz 
egyszerre pr imadonna ! 
Igen, adom elébb azt 
a butát, aki neked kel-
lene, aztén azt is, hogy 
én még se vagyok az 
a buta ! Eszembe jutott 
mindaz, ahogy képe-
ket vágott azért, mert 
színésznő akar tam len-
ni : jaj, csak ki tudjam 
most jól csúfolni ! 

Mindjárt, ahogy be-
léptem, egyenesen rá-
meredtem, de olyan 
huncutul : látod, igy be-

gyulladok! Ugy-e ezt szeretnéd ? De azért nézd 
csak, hogy nyitom a szemem I Pláne, mikor 
aztán én ugrom be a szerepbe : most ugy 
adtam, mintha Géza nem eresztene. Még oda 
is nézeget tem: ugy e nem s z a b a d ! De látod, 
az ördög már visz ! Még sikítottam is egyet, 
— sose gondoltam volna rá, hogy most 
sikítsak — a nézőtéren elkezdtek kacagni, 
én ugy álltam meg, mintha most kapnék 
életemben először észhez : hogy persze, hogy 
én is kacagni, mulatni akarok . . . nem pedig 
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ő neki a kis butija lenni ! Na Géza, inkább 
vigyen az ördög? J ó ? . . . 

Itt-ott hahotát kelt . . . mintha megérezték 
volna, hogy Gézát csúfolom. 

Benne voltam, most már igy ment végig. 
Alig hogy a második felvonás után leeresz-

tették a függönyt, egyszerre csak látom, hogy 
a legtöbbet emlegetett színházigazgató jön 
felém . . . és tapsol. Most megállt előttem : 

— Nos, kis leány, vesződjem veled ? De 
akkor három évig nem mégy el tőlem. Három 
évig nem szerződhetsz máshova. 

Ugy szerettem volna kiáltozni : 
— Mama I Mama ! . . . 
Hogy nem feleltem mindjárt, az igaz 

gató azt mondta : 
— No majd beszélünk róla, gyere 

fel az irodába. 
Valamennyien lá-

tott szájjal álltak ott. 
Talán én is. Kitalál-
ták, vagy talán hal-
lották, hogy szerző-
désről van szó. A 
tanárom jölt és gra-
tulált. Erre egy-
szerre a többi is 
körülvett és gratu-
lált. Mintha ez lett 
volna a szivük leg-
főbb vágya. 

Sietnem kellett ét- ^ 
öltözködni, de azért > 
nem álltam meg, 
hogy a lyukhoz ne 
szaladjak és ott láb-
ujjhegyen ne ugrál-
jak : Gézának szerettem volna odakiáltani : 

— Halló, Géza, nem hagyom ám itt a 
színpadot I 

Mikor az öltözőbe léptem, legelőször Manci 
nyakába borultam : Manci ölelgetett, mo-
solygott : 

— No, mi történt ? 
— Kapok szerződést 1 Kapok szerződést I 

— Vetkőzés között hamar elmondtam. Manci 
is örült. De ő igazán örült : 

— Bizony, én már arra gondoltam, hogy 
ha csakugyan itt hagyod a színészetet, akkor 
én úgyis egész felesleges alak leszek a szá-
modra. Fordulj csak, — és igazított a ruhá-
mon, — ne huzd félre. Látod, én is mindjárt 
magamra gondolok- Mamád tudja-e m á r ? 

No, mi történt ? 
Kapok szerződést . . 

— Honnan t u d h a t n á ? 
— Siessünk csak, akkor én a függönyhuzás 

előtt leszaladok hozzá és megmondom. Há-
nyadik s o r ? J o b b r a ? B a l r a ? 

— De azt is nézd meg, Géza milyen pofát 
vág hozzá ? 

A harmadik felvonásban persze most már 
ragyogtam az örömtől és ment minden ugy, 
hogy csak ugy ragadtam magammal a többit. 
Most már hittek bennem és ők is olyan verv-
vel és kedvvel akarták csinálni, mint én. 

Mama meg se 
várta a végit, már 
ott volt az öltözőm-
ben. Most már jö-
hetett, mert én csak 
azért akartam, hogy 
ne legyen ott, mert 
idegesít. Most is 
mindjárt azzal kezd-
te, hogy mi gázsit 
igért az igazgató ? 

— Mit tudom én, 
mi lesz a gázsi ? 
Most örülj, hogy van 
mindjárt , rögtön 
szerződés. És én 
u tánam sza lad tak 
Mit szólt hozzá 
Géza ? Különben 
most már nem bá-
nom, akármit szól. 
Most ugy is meg-
várjuk már, mig 
primadonna leszek. 

— Nem értelek : 
hát mit akarsz az-

Szakmáry rajza 

zal megvárni ? 
— Én se tudom. 
Jó, hogy most erről ugy se lehetett beszélni, 

csak Manci szólt mamához : 
— Nagyságos asszony, tessék most csak 

egész szívvel örülni, mikor Lilit ilyen öröm éri. 
Mama csak ránézett elébb, aztán kifakadt : 
— Az egyik azt mondja , hogy örüljek neki 

ha nem kap szerződést, legalább í gy megy 
férjhez, mint minden más uri lány, a másik 
meg . . . 

— Azt m o n d t a ? — pattantam közbe — 
azt mondta, hogy annak örülj ? Azt mondta 
hogy nem vagyok uri lány ? 

— Dehogy azt mondta. 
— Hát még ezt az örömöt is meg akarja-
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tok keseríteni ? •— és most aztán elkezdtem 
sírni. 

Manci cirogatott : 
— Na, na, Lilikém, most mér ugy is azt 

teheted, amit te akarsz. 
Csakugyan : egyszerre világos lett előttem, 

hogy most mér egészen azt tehetem, amit én 
akarok és ugy, ahogy sirtam, elkezdtem 
kacagni. 

— Mama, azt tehetem, amit akarok I 
Géza künn várt meg bennünket az utcán. 
— Unatkozott? 

— kérdeztem 
mindjárt. 

— Miért? 
Miért unatkoz-
tam volna? 

— Hisz láttam, 
mekkorát ásí-
tott- No, gyerünk. 
Manci is jöjjön 
velünk. Ma men-
jünk valahova 
vacsorálni. A 
Pannoniéba. 
Mama, üljünk 
fiákkerbe. 

Géza füttyen-
tett mindjárt egy 
kocsisnak. 

— Lilikém, én 
azért örülök, 
hogy ilyen szép 
sikere volt, — 
szólt, amig a kocsi idekanyarodott. 

— Láttam, hogy mikor oda néztem, akkor 
tapsolt is. 

Nem folytathattuk, felszálltunk, csak a Pan-
noniában kérdeztem aztán : 

— Nos, visszautasítsam a szerződést ? 
— Csak ezzel a kérdéssel is boldoggá tesz. 
— Na ja, magának csak addig vagyok uri 

lány, amig szerződésem nincs. 
— Édes Lilikém, ne haragudjék, dehét az 

a társaságban ugy van : mihelyt szerződése 
van : „professzionista". 

— És soha se lehetek uri dáma, ugy-e ? 
— Dehogy nem : előttem dr. M. Gézáné 

mindig uri dáma marad. Előttem legfeljebb 
az a kérdés, mihez meddig lesz kedve ? Hisz 
úgyis ott fogja hagyni vagy a színpadot, vagy 
engem. Ma ugy látom, kedve van inkább 
engem itt hagyni. 

— A művészet az semmi ? Maga számára, 
amikor művészetről van szó, csak uri lány 
van, vagy profi ? 

Géza elhallgatott. 
Már eközben is láttam, hogy egy társaság-

ban ott az igazgatóm. Most felállt és odajött 
hozzánk. Mamának bemutatkozott, Gézával 
kezet fogott, aztán mellém ült. 

— Sokat várok magától, Lili kisasszony és 
ugy nézem, mint valami felfedezést és most 
már természetesen az én ambícióm is, hogy 

maga beváljék. 
— Hát még az enyém I Csak ez az 

ur azt akarja, hogy ne vállaljak szer-
ződést. 

Tulajdonkép 
kis zsiványság 
volt ez tőlem, 
azért, hogy fel-
húzzam az igaz-
gatót. Felneve-
tett : 

— Többi szín-
házzal valahogy 
csak tudok kon-
kurrálni . . . de 
hogy ezzel a 
fiatal úrral tu-
dok-e ? 

— Na, majd 
megpróbálok 
vele kiegyezni, 
hogy vár-e mig 
elválik, leszek-e 

primadonna vagy sem ? 
— Nos, akkor azon leszünk, hogy ne vár-

jon soká . . . ha köti magát ahhoz, hogy pri-
madonna legyen a felesége. 

— No, egyelőre csak én kötöm magam 
hozzá. Különben ő meg is érdemelné, hogy 
primadonna legyen a felesége. 

— Megérdemelné? 
— Annyira nincs dunsztja se a művészet-

ről, azért ! 
Ezzel adtam ki a mérgemet. Muszáj volt 

valamiképen. (Folytatjuk) 

KERTÉSZ-FÉLE SZÖRVESZTŐ DEPI-
LÄTOÄR, hölgyeknél nélkülözhetetlen. Fáj-
dalom nélkül 1 perc alatt tartósan hasz-
nál. Kapható kizárólag: Kertész drogéria, 

i Teréz-körut 2. sz. 

Az Igazgató odajött az asztalunkhoz 
és bemutatkozott 

Szakmáry rajza 
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Ha igy a divat, igy csinálj 
Szövegét irta : HARSÁNY1 ZSOLT Zenéjét szerzelte : LOSONCZI DEZSŐ 

Az Apollóban énekel ték: KONDOR IBOLYA és ROSS JENŐ 
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$Jlég-is Jar- jad ha r-.usety rrurt hcgyba. 

Mi a/, ami a pokolgépnél is n a g y t b b t roi b n? 
Mi az, amit senki sem tud, de mindenki jotban? 
Mi az, amibäl mindenki órát szokott venni? 
Mi az, amitől nem lehet étterembe menni? 
Mi az, ami túltesz Pesten a lajstrotnos list n? 
Mi az, ami érdekesebb, m nt a Fricdrich István? 

M tz. ami Génuát is homályba dönti? 
Mi az, ami mindnyájunknak a könyökén jön ki 7 
Nini ni r,i ni ni ni ni ni ni ni ni ni 
tnost j'ivök rá, hogy ez nem más, mint a 

sisisis ss imi . 
Húzzad, húzzad stb. 

Benedek Frida és H&len 
üolcsontnélküli íüzü-póílói 

Király-utca 93 és Damjanich-utca 18 

Klotfld-pensló 
(Cesko8lovensky Pension) 

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

Kitűnő francia-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma JaBtíourková, bérlő 

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 o Telefon J. 65-20 
Előadás esti Zs órakor 

/egyek előre válthatók a n Színház i Élet"-nil, Bárdnál 
és a Gresham-kávéházban 

I PARK-TERRASZA 
• déli 12 órától nyitva. 

s L ^ J R Legkellemesebb ozsonnáző-
és vacsorá?_óhely ! Naponta 
katonazenei Fedett heiyiségekl 

F R E N R E I 8 Z I S T V Á N 

Lázár-SitreSko - pensio 
á l s ó - T á f r a f i l r e c i e i i 

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

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában. 

Tátra-Otthon 
e l ő k e l ő s s a l á d l p e n s i o 
a Magas - Tátrában üdülők részére 

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

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 
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Szinmü 5 felvonásban 

(Folytatás) 

Fordította : Márton Miksa Irta : Meyer-Förster Vilmos 
Játszották a Vígszínházban 

Károly Henrik, szász karlsburgi herceg Berczy Géza 

Rendezte: Szilágyi Vilmos 

Haugk, kormányelnök Balassa Jeiifi 
Báró Passarge, főudvarnuster Fen^ő Aladár 
Báró Metzing 1 . . k Dénes György 
Báró Breitenberg f k a m ' T ä s ' k Kilmár Pál 
Dr. JUttner, tanár Góth Sándor 
Lutz, komornyik — Bárdi Ödön 
Schöllarmann, lakáj — Győző Lajos 
Gróf Asterberg Detlur , . — Béla Miklós 
Bilz Károly A í . ™ - Benkő Miklós 
Engelbrech Kurt I '"Ê)aI - Perényi Aurél 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Katica (jő balról). 

Ka'tiőa: Ráérek arra , hogy pihenjek! 
itt hivnak, ott hívnak... Uram teien, a bácsi 

iakkban. No. mutasd magad, hadd nézze-
lek meg... Fordulj meg... ejnye, de jól 
test! (A zenészekhez. ) Ugy, ugy, csak 
ra ; ta! Balra balra , ugy. Tol játok föl az 
asztalokat valamennyit e y m á s mellé. Ad-
játok csak ide a bokrétát! i(Az as/ ía l ról 
egy orgonavirág bokrétát vesz fel .) 

Riiderné: Rt u j fehér ruliádat vetted fö l? 
Dörfelné: Az uj fehér ruhát? 
Katica: Ha a herceg bejön majd és rám-

néz, én meg itt állok a bokrétával és el-
mondom a verset... hu, már most is, hogy 
dobog a szívem! 

•Rüder: Nem fog fölfalni, ne fél j ! 
Katica: Az éjjel róla álmodtam. Feljött 

a lépcsőn, aranycsil lag volt a nyakában 
é i ugy nézett rám... Oszt, amikor bele akar-
tam kezdeni a versbe, hát nem jutoti az 
eszembe a kezdete. Ijedtemben elkezdtem 
imádkozni: »Jézus, Mária , József, súgjá-
tok meg nekem az! első szót.« 

Riiderné: És aztán? 
Dörfelné: És aztán? " » 
Krftida: Aztán ijedtemben fölébredtem1. 
Rüder: Persze, mert lusta voltál ahhoz, 

hogy betéve megtanuld. Meglátod, hogy a 
herceg visszafordul és azt mondja, hogy 
máshol akar lakni. 

Katiöa (nevet): Én is azt hiszem. De 
most majd betanuljuk. Itt áll a bácsi, itt 
ál l a néni, itt áll a nagynéni. így. Most 
be jön a herceg. Én kilépek. Most azt mon-
dom — nem, nem jól van. így van: itt 
ál l a bácsi, a bokrétával a kezében. És 
amikor a herceg bejön, én odalépeK és a 
bácsi felém nyúj t ja a bokrétát, én elveszem 
és azt mondom. (Meghallja az érkező diákok 
lármájá t . ) Jézus Mária, a szászok! 

Rßder: Már meg azok is itt vannak. Sok 
ez egy magányos korcsmárosnak! 

HARMADIK JELENET. 
(Kivül kocsirobaj, ostorpattogás, kutya-
ugatás, nevetés, gitárszó, lárma. Aztán be-
jönnek a szászok. Kék sipka, sötétkék, 

világoskék, fehér szalag.) 

a következő szereposztásban : 
Kellermann Szerémy Zolíán 
Wedell — Szepessy Kálmán 
Rüder, korcsmáros Vend ei Ferenc 
Rüderné J. Kürthy Sári 
Dörfelné V. Kész Rózsi 
Katica M. Makay Margit 
Glanz -, Szalay Károlv 
Reuter Perczel Os<kár 
Kamarások, k:tonat !sztek, diákok, zenészek, szolgák. 
A II. és II. felv. közt néhánv hónap, a III. és IV. telv. 

közt körülbelül két év mult cl. 

Hangok (kivíil): Kellermann! 
Kellermann (kivül): Igenis! 
Más hangok (kiviül): Kellermann! 
Kellermann (kivtül ) : Jelen ! 
Kdtic'a (jobbra kiszól): Ne lármázzatok 

ugy! Jobban lármáztok, mint a többiek 
mind együtt. Fogjártok meg a kutyákat. 
Jesszuskám ! Jesszuskám ! 

Bilz (belépve): A Kati fehérben! 
Winz (belépve): Ezer ördög! Katica! 
Engelbrecht: Hófehérben ! Nagyszerű ! 

Gyerekek, a Katica fehérben. 
Sokan (Katica körül tolongnak). 
Katica: Eresszetek el! Micsoda butaság! 

A kocsik ne marad janak ott kinn. Az egész 
utcát elállják, ez nem jár ja . 

Detlur: Halló, Kellermann! 
Kellermann: Gróf ur ! 
Deftlur: Kellermann, vidd a pokolba a 

kutyákat, szónokolni akarok. 
Mind: Bravó! Hal l juk! 
Bilz: Ne okoskodj, Detlur! 
Detlur: Károlykám, hódolná akarok a 

szépségnek. Ebben csak nem fogsz megaka-
dályozni? 

Bilz: Nézd, itt vaunak a gólyák, aztán 
meg... 

Detlur: Mert Katicán' fehér ruha van. 
l e t j t ü l talpig. Még sohasem láttátok azt, 
hogy nő előtt térdeltem, nem is fogjátok 
többszőr látni... Meresszétek ki a szemete-
ket, ez világtörténelmi mozzanat. (Két 
térdre rogy.)" Katalin! 

Katica (nevetve a két tenyerébe veszi a 
f e j é t ) : Szegény fiu, megint kikaptál? 

Detlur (a g i tá r já t pengetve): »Grófnő, 
előtted térdelek, te asszonyok legszebbje!« 

Kfítiái: Mutasd! A félarcod egészen oda 
van, •— istenem, ilyet! 

Detlur (m. f . ) : »Hozzád fölnézni sem 
merek, te asszonyok legszebbje...« 

Kdtiâa (gyorsan egy másikhoz, akinek 

f IEEHZË Müiieiyískola S i S l i í W l 
TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2. Börmunka, 3. Fa munkák 
1 Textilmunkák (pl. batik stbj,5. Cslpkemunkák, 6. Sző-
nyeg és gobelinszOvés, 7. Porcellán és üveefestés, 8. 
Kínyvkrttés, 9. Grafika, 10. Rajz és tervezés, Tandi) egy 
hóra 600 korona. Prospektus, postán is, ingyen. 
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a feje egészen ba van kötve): És a Józsi is! 
Mutasd! Ugy kell nektek. Mindig vere-
kedtek! 

Detlur: Gólyák, emeljetek föl. Keller-
mann ! 

Kellermann: Gróf ur! 
Detlur: Széket, Kellermann! Helyet aka-

rok foglalni. Rüder bácsi, magának olyan 
huga van, aki if jú keblében szív helylett 
kődarabot hord. Kellermann! 

Kellermann: Gróf ur! 
Detlur: Kefét! 
Katica: Hányan vagytok? Nyolc, kilenc, 

tiz, — mindjárt hozom a sört. (El.) 
Detlur: Hol a néni? Hogy van Rüder 

néni? Mi van vacsorára? Mi az ördög, bácsi, 
maga frakkba buj t? 

A tene (a »Törpe Perkeó«-t játssza). 
Engelbrecht: Kellermann! Levelezőlapot! 
Kellermann: Igenis! 
Dßtlur (a gitáron kiséri a zenét és 

énekel) : 
»Ä heidelbergi várban a törpe Perkeó, 
Azt mondogatta mindig, hogy 

[inni oh be jó 
Nem bánta, hogy bolondnak nevezte 

[annyi sok. 
Húszan sem ittak annyit, amennyit 

[ö ivott.« 
A többiek (vele énekelnek). 
A zene (a második versszakba kezd ).. 
Detlur: Allj! Zene áll j! Miféle vásári 

muzsika ez. Ez skandalum, görögül skan-
dalom. Kedves muzsikusok, gyertek ide egy 
•kicsit. 

1. zenész: Gróf ur? 
Detlur: KedVes barátaim, ha az ember 

ilyen dalt játszik, akkor beleteszi a lelkét, 
ö rdög és pokol. Jókedv és báj kell ide! 
Majd egy bólét hozatok nektek, hogy szá-
raz lelketek egy kicsit felfrissüljön. 

/. zenész: Köszönöm szépen, gróf ur. 
Katicla (megjelenik, mindkét keze tele 

van söröskancsókkal): Gyertek mind velem. 
(Balfenéken el, mind utána.) 

Detlur: Kellermann ! 
Kellermann: Gróf ur! 
Detlur: Ezeknek a zenészeknek egy bó-

lét fogunk hozatni. 
Kellermann: Igenis. (Mindketten el.) 

NEGYEDIK JELENET. 
Räder. Rüderné, Dprfelné, majd Lutz és 

Schöllermann. 
Rßder: Sok. Sok egy magányos korcs-

márosnak. 
Dörtelné (besiet): Jönnek, Jönnek. Néz-

zetek ki, jönnek. ' 
Rüderné: A herceg? 
Dörfelné (izgatottan): Hát persze. 
Rßder: Hol van Katica? (Kivül ko-

csi robogás. ) 
Rüderné: Ki kell menned, Rüder. Ne-

ked kell ct fogadnod... 
Rßder: Hol van... hol van?... 
Lutz (cilinder és redingotban, csodál-

kozva néz körül, aztán hidegen, minden szót 
hangsúlyozva): Jó helyen járunk? 

Séhöllermann: Igenis, Lutz ur. 
' Lutz: Ez a — ház — ? 

Schöllermann: Igenis, Lutz ur. 
Rilder (izgatottan): Kint van? Kint áll 

a herceg? 
Lutz (szigorúan, fagyosan): Ki ez az 

ember? 
Schöllermann: A korcsmáros, Lutz ur. 
Rßder (aggodalmasan, izgatottan): Az 

aj tó előtt ál). 
Lutz (hidegen, gőgösen): Őfensége leg-

magasabb tájékozódás végett rövid séta-
kocskiázást tesz a városban. Lássanak hoz-
zá, hogy a podgy ászt levegyék a kocsi-
ról. 

Räder (aki nehezen érti meg): Hát nincs 
kint? Nem áll kint? 

Lutz (komolyan, de minden hevesség 
nélkül): Nagyon csodálkozom Schöller-
mann, ö n tegnap óta itt van Heidelbergben, 
hogy őfenségének alkalmas lakást bérel-
jen. Ön fölöslegesnek itélte, hogy ezt az 
embert kioktassa arra, miként és minő for-
mák között szabad őfenségéről beszélni. 

Schöllermann: Lutz ur... 
Lutz: Jól van! 
Schpllermann: Tudniillik... én... 
Lutz: Kedves Schöllermann, azt mond-

tam: jól van. Majd kipótolja. (A csíptetőt 
a szeme elé tar t ja .) A ház a viz partján 
'.an. Miféle viz ez? 

Rßder: A Neckar. 
Lutz: Neckar? Szép tőle. Nekem rheu-

mám van kedves Schöllermann és ön olyan 
lakást bérel, amely viz mellett van. 

Schöllermann (aggodalmasan): Lutz ur! 
Rßder: Ez a legkényelmesebb diák-

iakás, egész Heidelbergben. A legutols) 
l'.árom szemeszterben Führstenberg gróf la-
kott benne. 

A zenészek (ezalatt hangolnak, ami 
meglehetős távolból hallatszik ). 

Lutz: Folyton zenét hallok. Miféle zene 
ez? 

Rßder: A diák-uraknak ma ismerkedő 
estéjük van. Még sokan jönnek. 

Lutz: Ide? 
Räder: Persze. 
Lutz: Ugy! (Leül, mint valaki, aki na-

gyon fáradt és nagy munka után van. Fé-
lig magában.) Az ember 12 órát ült vasu-

Legujabb nyárt modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

W ^ f M divatházában 
_ ^ ^ C " / Kossuth La/os 

^ g m ^ j ^ k utca g 



SZÍNHÁZI ÉLET 53 

tore, egész nap mérgelődött és a végin 
rablóbarlangba kerül. 

Rüder: Innen a legszebb a kilátás a 
várra. 

Lutz: Miféle várra? 
Schöllermann (roppant féle'emmel): O l t -

ott... ott... 
Lutz: Äzt kérdezem, miféle várra? Kié? 

Ki lakik benne? 
Rßder: Senki. Rombalőtték! Ä fran-

ciák ágyugolyóbisokkal rombalőtték. 
Lutz: Tehát nem vár. Ha egy várat 

rombalőttek, akkor én már nem nevezem 
többé várnak, hanem romnak. Ugy lát-
szik, ebben a városban minden rom. 

Rüder: Nem a, csak egy van. 
Lutz: Jó, jó. 
Rüder: Egyetlenegy. 
Lutz: Schöllermann! 
Schöllermann: Lut? ur? 
Luíz: Ez az ember nagyon fáraszt. 

(Sóhajt.) Hja, hja! (Fáradtan fölkel. ) Meg-
nézem a lakást. 

Schöllermann (előzékenyen): Kérem Lutt 
ur, erre! (Odakinn újból ostorpattogás. 
Lárma. Kocsirobogás. Kutyaugatás. Neve-
tés, kiabálás, a zene elkezdi a »YVass komm 
dort von der Höh!?« kezdetű dalt.) 

Lutz: Mi ez? 
Rßder: Itt vannaKT (Kiszól.) Katica! A 

svábok jönnek. 
Riíderné: A vandálok is. 
Rßder: PL szász-poroszok! Mind! Mind 

itt vannak. Sört! Sört! 
Lutz (egy sarokból, fokozódott ingerült-

séggel nézi a jelenetet): Kik jönnek? Kik 
vannak it? Kik ezek az emberek? 

O'lÖDIK JELENET. 
(A szin megtelik diákokkal: sárga svábok, 
ikélc rhenanusok, szász-poroszok fehér »lür-
mer«-ekbeii', piros vandálok, zöld vesztfálok, 
azután balra a szászok. A legtöbb dudojia 
vagy fütyüli a dalt. A kutyákat összekötik, 
ugatásuk esetleg fokozza a zajt. Számta-
lan kiáltás: »sörti« »korcsmáros!«, »Ka-
tica!« Emellet folyton szól a zene, amely 
most minid' halkabb lesz, hogy a párbeszé-

det ne zavarja.). 
I. diák: Jónapot, bácsi! 
II. diák: Gyerekek, szomjan halok 
III. diák: Korcsmáros! 
IV. diák: Hol a Katica? 

Bácsi! 
I. diák: Dobjátok a kutyákat a Ne-

ckarba! Allez! Apport! 
Mások (dúdolják a c'ait). 

W edell: Milliónyi mennykő, miféle korcs-
ma ez? Nincs Katica, nincs sör — uraim, 
indítványozom, hogy ezt a Rüder bácsit 
süssük ki a saját zsírjában. Még pedig 
ott, ahol a tüz legjobban ég. (Megrázza,.) 
Hol a Katica? 

Rüder: Nem tudom. 
W edell (rázza): Azt kérdem, hogy a 

Katica hol van? 
\Rüder (kétségbeesve): Sok ez egy ma-

gányos korcsmárosnak! 
W edell: Szász-poroszok, szilencium ! Riü-

der bácsi, a Katicát akarom látni.. Iti, 
ezen a helyen. Rögtön. Tanoncok előre, 
keressétek meg. Nevezett Katicának olyan 
megtiszteltetésben lesz része, aminő egy 
feminiumnak emberemlékezet óta nem j u t o t t 
ki. (Megemeli a süvegét.) Asterberg gróf 
ur, szállok az úrhoz! 

Detlur: Al.lok elébe 1 
Wedell: Isten éltesse! 
Kiáltások: Katica! (A kiáltozás mind 

haragosabb lesz.) Katica! Katica! Bravó! 
(Mindaddig, amíg valamennyien kiáltozni 
kezdenek, Katicát várván.) 

Katica (nevetve jön a fenékről, két ke-
zét mintegy tiltakozva, védekezve kinyújtja). 

Wedell: Halló, a Katica! 
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Mind: Katica! Katica! 
Katica (féktelen nevetéssel): Mind meg-

bolondultatok? 
>W/edell: Add ide a kezed, Katica! 
Katica (védekezik ) : H agy játok ! 
Wedell: Zene, szilenciumí Szász, poro-

szok, szilencium! 
Katica: Eresszetek el! 
Wedell: Uraim, szilenciumot kérek! 
I öbben: Mi az? Mi történik? 
Wedell: Uraim, Heidelberg nemes diák-

sága! Uraim, május van, egg dicsőséggel 
teljes szemeszternek a kezdete. Uraim, kit 
szokás májusban megkoronázni? Äz erényt. 
Ä szépséget. (Nevetve.) Csöndesen, Katica! 
Uraim, Heidelberg legbájosabb lánya, aki 
egyúttal a legszebb is, meg a legerénye-
sebb is : a Katica. Uraüm, kérdem önök-
től, van-e valaki, aki ezt kétségbevonja? 

Katica (nagyon kipirulva, csaknem sir-
va): Eresszetek mér. 

Wedell (vaskézzel fogva t a r t j a ) : Senki 
sincs. Uraim. Saxo-Borussia Katicát, mint 
Heidelberg egyetlen feminiumát, a mai 
est alkalmából kitünteti a szalaggal! (A 
szalagot Katica vállára akasztja. Csodál-
kozó felkiáltások.) Micsoda? Ä szalag-
g a l ? 

Wedell: Saxo-Borussia négyszinü se-
lyemszalagjáva!. Katica, viseld becsülettel! 
Tuss! 

Zene (tuss ). 
, Szász-poroszok: Bravó! Brarvó! 

Detlur: Ide Katica! Saxonia szerencsét 
kiván Saxo-Borusslának ehhez az ötlethez. 
Uraim, Saxonia követi a kitűnő példát és 
ugyanazt cselekszi. (Katicának adja a sza-
lagot.) Viseld becsülettel Katica! Isten él-
tessen! Zene! 

Zene (tuss ). 
Szászok: Bravó! Bravó! (Katica körül 

tolonganak, a kezét szorongatják.) 
I. sváb: A svábok szalagja , Katica! (Át-

ad ja neki.) 
I. vandál ( á tad ja neki a sza lagjá t : A 

var.dáloké, Katica! 
I. rhenanus (m. f . ) : Ez meg a rajnaiaké, 

Katica! 
Mind (ujjonganak, nevetnek, a zene lár-

mázik ). 
Detlur: Egy csókot, Katica ! 
Katica (szabadkozva ) : Nem ! 
Detlur: Egy csókot Heidelbergért ! (meg-

csókolja. ) 
Mind: Bravó! 
Detlur (megfogja, fölemeli mindnyájuk 

fe je fölé: Éljèm a Katica, é l j en! 
Mind: Él jen! 
Wedell (sört ad neki) : Igyál, Katica'! 

1Katica (fönn a magasban, nevet): Mind 
kedves fiuk vagytok. Éljetek! 

Détlur: Örüljetek az életnek gyereklek 
Tavasz van, május, if júság, Heidelberg! 
(Vállán, kiviszi Katicát.) 

Mind (kitódulnak): Éljen Katica!... —• 
É l j en Katica... Isten éltessen stb. 

HATODIK JELENET. 
Lutz és Schöllermann (egyedül maradnak. ! 

Latz (végleg elhűlve): Mit, jelent ez? 
Schöllermann (aggodalmasan): Lutz ur... 

én nem tudom. 
Lutz,: Hisz ezek indiánok... Látta azt a 

nőszemélyt? 
! Schöllermann: Igenis, Lutz ur. 
LutzI; Hisz ez Sodorna és Gomorrha ! Hisz 

i t t iát ember élete sincs biztonságban. Hoz-
zák le ú j r a a podgyászt és mit is? (A hom-
lokához kap, gondolkozik. ) őfensége a 
fogadóban fogja a mai éjszakát tölteni 
1— holnap pedig más lakást keresünk — 
illetőleg nem is keresünk más lakást; ez 
a város egyszerűen lehetetlen őfenségé-
nek. 

Schöllermann: Lutz ur, ne izgassa föl 
tnagót . . . 

Lutz: Ma reggel óta minden ellenem irá-
nyul. Bunkósbottal jönnek rám. 

Schöllermann (aggódva, alázatosan): Tör-
tént valami Lutz u r? Még valaimi? 

Lutz: Reggel 9 órakor indultunk el 
Karlsburgból. fiz ut ák hemzsegted a nép-
től, a pályaudvar el volt zárva stb. stb. 
Az uralkodó herceg őfensége személyesen 
kegyeskedett cfenséqét, a trónörököst a pá-
lyaudvarra kikísérni. Ott volt az egész 
udvar, a hadsegédek, a főudvarmeítar vr 
őexcellenciája, Giesiebrecht államtanácsos 
ur, Jürgens elnök ur, Lachner tábornok ur. 
satöbbi ur őexcellenciája. A vonat bero-
bog. Őfensége ezzel a dr. jüt tnerrel beszái 
egy külön szakaszba, én egy másik sza-
kaszba, — a vonat elrobog. 

[Schöllermann: Elrobog. 
Lutz: Igen. Három óra múlva a vonat 

megáll Bebrában. Kiszállok a kupéból és 
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odamegyek őfenségének a kupéjához, ki-
nyitom az aj tót és megkérdezem: »Paran-
csol valamit fenséged?« (Reszkető hangon.) 
Ekkor kihajol az ajtóból az a kövér dok-
tor és azt mondja —azt mondja: — »Hagy-
jon minket békén! Maradjon a kupéjóban! 
őfensége minden feltülnőséy nélkül akar 
utazni!« És ezt olyan hangon, mintha az 
inasa lennék ennek a kövér embernek. 

Schöllermann (zavartan): Äh! 
Lutz: Délután négy órakor Frankfurtba 

érkeztünk. Bemegyek a váróterembe, hogu 
megigyam egy palack selters-vizet, ott él 
őfensége ! 

Schüllermann (ijedten): Hol? 
Lutz: A váróteremben, a doktor mellett 

Őfensége sört iszik. Keztyütlen» kezében pe-
dig zsíros papiros és a zsíros papirosban 
egy pár úgynevezett frankfurti virsli! 

Schöllermann: Äh! 
Lutz- őfensége eszik belőle! 
Schöllermann (téliesen elképedve): De 

kérem... 
Lutz: Emberek lótnak-futnak körülötte 

meglökik1 őfenséqét, ugyanahhoz az asztal-
hoz ülnek, lármáznak — amig végre a dr. 
megszólal és elkiáltja magát: »Pincér! Mér; 
lkét pár virslit!« 

HETEDIK JELENET. 
Voltak. Katica. 

Katica (mindkét ke7e teli üres kancsók-
kal. átmegy a szinen. Nevetne kiáltja hátra 
a diákoknak): Várjatok! Egyik a másik 
Után. Mi az? (Nevet, felel.) Igen, mindjárt! 
(Lutz előtt megáll.) Még most sincs itt — 
a hercea? 

Schöllermann: Nincs. 
Kätica: Hívjatok, majd, ha jön. Be-

megyek a házba, de egy szösszenetre me-
gint itt vagyok. Verset mondok neki, ha 
itt Jesz. (Az üres kancsókat Lutz asztalára 
álliltja.) Fess ember a herceg? Csinos? 
Ugtj-e szépek a szobák? Az euész lépcsőt 
végigcsavartalm eoy girlanddal. — Hát 
ti ketten, mit isztok? Bort? Sört? Majd 
hozok nektek ! 

Diákok, íkivül): Katica! 
Katica: Tövök már! ÍLutz asztalára kö-

nyököl.) Még sohase láttam igazi herceget. 
De császárt már láttam Bécsben. Olyan jó 
képe volt. 

Lutz (szigorúan): Melyik császárt? 
Katica: A Ferenc Jóskát. Én nem ide-

valósi vagyok, én messziről jöttem, Linzből. 
Kiá'Aások (kiviil ) : Katica ! 
Katira: Igen, igen, igen! — Kék szeme 

van? Magas? El sem tüdőm képzelni, 

hogy milyen? 
Lutz? Tolakodó egy nő. 
Schöllermann (gyorsan felugrik): Öíen-

sége! (Kinn kocsirobogás. ) 
Lutz: Hol? 
Schöllermann: Jön. 
Lutz: Ezíekkel a poharakkal inr.en el! 
Katica: Jesszus, a kötény! Valaki oldja 

le rólam a kötényt! (Az aljtóhoz rohan.) 
A herceg ! A herceg! 

Lutz: Schöllermanm álljon félre, igy... 
Mindketten (levett kalappal állnak). 

NYOLCADIK JELENET.. 
Voltak, Rüder, Riiderné, Dörfelnt, 

(Betódulnak. ) 
Rüder: Hol? Hol? 
Lutz: Hátra! Hátra! 
Katica: Adjátok ide a bokrétámat! Jesz-

szus és a vers. Hogy is kezdődik? 
Räder: Hol van? 
Rüder né: Hol van? 
Lutz (szigorúan): Hátrább! Katicához.) 

Alljon félre! (Várakozásteljes szünet.) 
Katica: Ez az? Ott balra?... Szép fin! 

KILENCEDIK JELENET. 
Voltak, Károly Henrik, dr. lüttner. 

Dr. Jíittner: Itt van Lutz. 
Lutz: Fenséges uram — 
Károly Henrik (leveszi kalapját, köny-

nyedén köszön. Kicsit elfogult). 
Dr. Jüttner: Ez a Neckar. Odaát fen-

ség, a vár. A kilátás nagyszerű! 
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Károly Henrik: Nagyon szép. 
Lutz: Megbocsát fenséges uram, de ez 

a ház — 
Dr. Jüttner (félretolja Lutzot): Hát a 

kis kisasszony? (Nevet.) Bokréta? 
Katica: 

A herceg urnák, aki messze földről, 
Hozzánk a Neckar szép partjára jött, 
lm átadcm a tavasz hirdetőit, 
Miket kezem bokrétába kötött, 
öröm tanyája légyen majd e ház 
S ha egyszer innen újra hazaszállsz, 
Gondolj rá vissza s sohase feledd, 
A heidelbergi diákéletet!« 

Kérem szépen... (Bókol, átadja a bok-
rétát. ) 

Károly Henrik (elfogulva, kissé mere-
ven): Köszönöm! (Átveszi.) 

Katica: Kérem szépen! 
Dr. JiUtner: Brávó! Hisz ez gyönyörű 

volt. Hogy hivják a kis kisasszonyt? 
Katica (bókol ) : Katicának. 
Károly' Henrik (még mindig elfogultan): 

Nagyon szeretetreméltó volt. 
Lutz: Megbocsát fenséged, de szabad 

talán megjegyeznem... 
Dr. JiUtner (megint félretolja): Ez meg 

a korcsmáros ur?... 
Rüder: Nagy tisztesség egész Heidel-

bergnek, én vagyok a Rüder József, ez 
meg a feleségem a Rüderné, ha a herceg 
ur kegyeskednék a szobákat megnézni... 

Károly\ Henrik (bólint, követni akarja). 
Lutz: Fenséges uram, bátorkodom leg-

alázatosabban megjegyezni, hogy ez a ház 
mindenképen lehetetlen szállás fenséged 
szómára. 

Károly Henrik (meghökkenve): Mi az? 
Dr. JiUtner (gorombán): Hogy érti ezt? 
Lutz: A szobák ősrégiek, a lépcső sötét, 

mint az éjszaka, az egész ház olyan szá-
nalmas állapotban van... 

Dr. Jüttner: Nevetséges! 
Lutz: Tessék? 
Dr. Jüttner: Mindez ostobaság! Paloták 

itt nincsenek, — hála istennek. 
Katica (aggódva, halkan): Nem akar 

itt maradni? 
Lu:tz (nagy önmegtartóztatással): Ke-

gyeskedjék fenséged, mindenekelőtt azt fi-
gyelembe venni, hogy itt lenn korcsma 
van. Korcsma, amelyben diákok és más 
efféle népség rakoncátlankodik. Kegyes-
kedjék fenséged megparancsolni, hogy aiZ 
első néhány napra a fogadóban vegyünk 
lakást. A podgyászt rögtön átvitetem. 

K&roiy Henrik (bizonytalanul): Ha azt 
hiszi... 

Katica (félénken, könyörögve egy lé-
pést tesz előre): Nem? 

Dr. Jüttner (mosolyogva): Őfensége maja 
maga veszi szemügyre ezt a rettenetes 
házat és azután fog határozni. 

Károly Henrik (gyorsan): Igen. 
Rßder: Kérem... 
(A zene megszólal és teljes erővel a 

*Gaudeamus«-t játssza, az összes diákok 
éneklik a dalt.) 

Károly 1 Henrik (meglepetve): Mi ez? 
Lutz: A diákok, fenséges uram. Az 

egész kert tele van ezekkel az emberekkel. 
Károlyt Henrik (némán hallgatja a dalt, 

rnincl várakozásteljesen állnak, mintha az 
elhatározását várnák. Mikor ujjongva kez-
dődik a második versszak, Károly Henrik 
ugy néz körül, mintha álomból ébredne): 
Doktor?... 

Dr. Jüttner: Fenséges uram?... 
Károly Henrik: Menjünk be! (El, mind 

követik. ) 
Dr. Jüttner (egyedül. Menni akar, maiad, 

hallgatózik, fáradtan leül. Némán hall-
gat ja végig a második versszakot). 

(Közben este lett, a lenyugvó nap tüzé-
ben ég a vár. Lassankint homályosodni 
kezd1 a sz'in. ) 

Dr. Jüttner: Gaudeamus! — Az élet 
öröme! És éw fáradt vagyok és végem van... 
Végem van! 
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TIZEDIK JELENET. 
Doktor, Katica. 

Katica (besiet, odasurran hozzá): Itt 
marad a herceg? 

Dr. Mttner (nevet): Nem tudom. 
Katica: Maradjon itt. 
Dr. Mttner: Maradjon? A kis kisasszony, 

egy palack bort fog nekünk hozni. Rajnait. 
A javából. Megisszuk a bort és tanácsot 
kénünk tőle. Helyes? 

Katica: Igen. 
Dr. Mítner: Tehát, a javából. 
Katica: A legeslegjavából. (Elszalad.) 
Dr. Mittler (egyedül): Édes istenem, 

add, hogy az öreg, beteg tanító az édes 
Heidelbergben még egyszer meggyó-
gyuljon! Nem iszom több bort, nem iszom 
több sört, egész nap sétafutkározni fogok, 
hogy még egyszer ember legyen belő-
lem, édes jó istenem! Hiszen oly fáradt 
vagyok, — oly fáradt! (Elalszik.) 

TIZENEGYEDIK JELENET. 
DoktorJ Károly Henrik. 

Károly' Henrik: Doktor? 
Dr. Mttner (nem felel, alszik). 
Kfiroiy Henrik (melléje lép): Doktor! 
Dr. Mttner: Mi—mi az? 
Károly Henrik: Doktor, maradunk. 
Dr. Mttner: Hol? 
Károly Henrik: Itt. (Megrázza.) Ne 

aludjon már doktor! (Izgatottan.) Képzelje, 
az egész kert tele van diákokkal. Felül-
ről, az ablakomból éppen közijük lát az 
ember. Ezt meg kell néznie, jöjjön csak, 
éppen az ablakom alatt. 
s Dr. Mitner (most ébredezve): Igen, 
igen... 

Károly Henrik: Amott folyik a Neckar 
és végig a fal mentén lampionok lógnak. 
Ezt látnia kell doktor. 

Dr. Mttner: Itt maradunk? í 
Károly Henrik: Világos! 
Dr. Mpner (ásit): Csak ettől a vasúttól 

ne fáradna ugy el az ember ! 
Károly Henrik: Doktor, hisz maga az 

ut felét átaludta. 
Dr. Mttner: Igazán? Ez az alvás, ez az 

én átkom. Egyáltalában nem volna szabad 
aludnom! De mit tegyen az ember, ha 
a szeme leragadt. (Asit. ) 

Károly Henrik (unszolja): Hát jöjjön 
tnár. Hisz meg akartunk inni egy bólét. 
Hisz reggelig fönn akart.ink maradni. Dok-
tor, csak ma ne aludjon. Ma éjjel nem 
szajad aludnia. 

Dr. Mttner: Hol marad az a kis lány a 
borral? Emlékszel, még ma délután... azck 
a frankfurti lányok! Micsoda faj ta! Rajnai, 
majnai ! Más, mint nálunk. Édes fiam, te 

még nem ismered a lányokat. Nem is baj. 
Az ember elég korán ismeri meg őket. 
(Becsukja a szemét.) 

Kúroiy Henrik (meglöki): Doktor. 
Dr. Mttner (fölriad): Igen, igen. Egye-

tem. Természetes. Már holnap reggel. Hogy 
is mondta tegnap őfensége? »Ez az esz-
tendő a tudományokban való gyarapodást 
kell, hogy jelentse a hercegnek és nem 
a szórakozást!« Nem szórakozás! Nem szó-
rakozás. 

Károly Henrik (megrázza): De hát ez 
nem jár ja! Már megint alszik! 

Dr. JiUtner: Mi az? (Csodálkozva néz 
körüli.) Igen, ez a Neckar. Sváb földről 
jön. Reuttingenből, a vén Götzből. Jó bor 
van a Neckar mellett Károly Henrik, ked-
ves bor... (Újra elalszik.) 

Károly Henrik (rázza): Doktor...! Dok-
tor...! (Busán.) Hej, ha az ember odaát 
lehetne! A többieknél! Ha velük tarthatna... 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
Voltak, Katica. 

Katica: Este van már. Hozom a lámpáit. 
És itt a bor. Istenkém, alszik. 

Károly Henrik: Igen. 
Katica: Majd vánkost hozok neki. 
Károly Henrik: Oh, fölösleges. 
Katica (tölt neki): így. —' No most 

igyék! 
Károly Henrik: Köszönöm szépen. 
Katica: ízlik? 
Károly Henrik: Köszönöm, igen. (Kis 

szünet. ) 
Katica: Meleg van ma. 
Károly Henrik: Igen. 
Katica: ...Volt már azelőtt is Heidel-

bergben? 
Károly Henrik: Soka. 
Katica: Talán Tübingenben? 
Károly Henrik: Ott sem. 
Katica: A Scheffel ur is Heidelbergben 

:van most. Jövő héten fáklyásmenetet csi-
nálnak neki. 

Károly' Henrik: Ugy? 
Katica: Igen... (Kis szünet után.) Hát 

persze, herceg. Azok ugy, ugy látszik, kissé 
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unalmasaik... (Fönn.) Talán nem izük a 
bor? 

Károly Henrik.- Óh, nagyon jó. (Iszik. ) 
Katica: Ha'nem drága az idén... Ez 

különben egy hercegnek nem jelent sokat. 
Károly Henrik: Hogy érti ezt? 
Katica: Äzt mondom, hogy egy herceg-

nek nem jelent sokat, hogy a bor meg-
drágult. 

Károly Henrik: Vagy ugy?... 
Katica: Vara még más testvére is...? 
Károly Henrik: Hogy micsoda? 
Kätica (kissé türelmetlenül): Hogy van-e 

még más testvére is, aki herceg? 
Károly Henrik: Nincs. 
Katica: Húgai sincsenek? 
Károly Henrik: Azok sincsenek. 
Kaiica (gyorsan): De apja és any ja? 
Károly Henrik: Meghaltak. 
Kïasfiôa: Borzasztó! Borzasztó! Tudni-

illik nekem sincsenek szüleim. 
Károly Henrik: Óh. 
K a t i t " : TeS'át a habsburgi herceg ur 

nem a p a p á j a ? 
Károly Henrik: Az a nagybácsim. 
Katica: A nagybácsija. (Szünet.) Mert 

hát éra sem vagyok idevalósi. Osztrákország-
ból jöttem. De mindig itt szeretnék ma-
radni Heidelbergben. Be gyönyörű is i t t ! 
(Tölt.) Igyék no! 

Károly Henrik: Köszönöm szépen. 
(Iszik.) 

Katica: Ugy-e szép volt a vers, amiit 
mondtam? 
! Károly Henrik (nevet): Igen. Nekem 
ruagyon tetszett. 

Katica: Nem igaz, nem is volt szép. 
Károly Henrik: Nem-e? 
Katica: Eleinte nem akartam betéve 

megtanulni, de a bácsi vagy a néni akarták 
H a maga másmilyen lett volna, mint a m -
lyen, akkor csak a bokrétát adtam volna 
sít magának, de a verset nem mondtam 
volna el. 

Károly Henrik (föláll) : Másmilyen? 
Hát milyen lettem volna? 

Katica: Há t olyan — izé — én nem 
tudom... 

Károly Henrik: Katica kisasszony, hát 
milyen lettem volna? (Lassan magához 
•vonja. ) 

Kdtica: Nem! Nem! 
Károly Henrik: Katica. 
Katica (kibontakozik, csaknem dühösen): 

Nem akarom, nem akarom! Hogy egyszer-
smindenkorra mindjár t ma megtudja : re-
kem vőlegényem van, majdnem egy év 
óta. 

Károly Henrik (meglepetten, megszé-
gyenülve): Bocsánat. , én... én.. . bocsásson 
meg... 

Kaitica: Amit hát az emberek ugy vő-
legénynek hivnak, mert a házassággal a 
Ferenc még várhat. Ö szeretne, de én 
nem akarok. A Ferenc bécsi ember. 

Károly Henrik: Ugy? 

Katica: fizt hitte talán, hogy itt lakik 
Heidelbergben? 

Károly Henrik (meglepet e) : Igen... azt 
hittem... 

Katica: A Ferenc még sohasem tette 
ki a lábát Bécsből. Legföljebb Magyaror-
szágban) volt. Olyan una'mas legény. Tudja, 
mi a Ferenc? Lókupec. 

Károly Henrik: Micsoda? 
Katica: A fiakkereseknek ö veszi a 

lovakat. Ehhez nagyon ért. És sok pénzt ke-
res. Három háza van a Lipótvárosban. 
jLegutóbb is két szürkét hozott Magyar-
országból, aztán (fontoskodva) az Eszter-
házy Viki megvette tőle... 

Károly Henrik: De. — 
Katica: Lát ja , ez a Ferenc. (Elfordul, 

a fűzőjéből kiveszi a képet) : Ugy-e csinos 
ember? (Károly Henrik, a háta mögött a 
vállán á t nézi a képet.) A bajusza à leg-
szebb ugy-e? 

Károly Henrik: Hm. 
Katica: És mégsem megyek hozzá. 
Károly Henrik: Nem? 
Katica: Mert először majd az apám le-

hetne, hiszen Péter-Pálkor harmincéves lesz, 
másodszor pedig nem megyek Bécsbe, nem 
akarok odamenni. 

Karoly Henrik: Igazán nem? 
Katica: Ä dolog ugyanis ugy áll, hogy 

ia Rüideroé bátyja volt a Ferencnek az apja. 
És az én boldogult anyám! a Ferenc apjának 
aiz unokanővére volt. Még amikor ilyen 
kicsi voltam, már mindig azt mondták, 
hogy menjek a Ferenchez. Hát tavaly Szent 
Mihály'kor irt, hogy akarok-e és mind azt 
mondták, hogy igen, menjek hozzá. Hát 
aztán igent mondtam, de hozfeá tettem, 
hogy nem mindjár t , még várni akarok. 

Károly Henrik: Aha! 
Katica (sóhaj t ) : Mert hiszen a végir, 

egyszer csak fér jhez kell menni, ugy-e? 
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És az ember nem maradhat az élete végéig 
Heidelbergben, nem igaz? 

Károly* Henrik: Isten ments! 
Katica: No most mennem kell! 
Károly, Henrik: Katica! (Magához 

vonja. ) 
Katica: Nem. 
f áról}' Henrik: Édes Katica.. (Félénken 

megcsókolja. ) 
Katica (félig kibontakozva): Hogg hív-

ják magát tu la j donképen? 
Károly Henrik: Engem? Károly Hen-

riknek. 
Katica: Két neve van? 
Károly Henrik: Igen. 
Katica: Károly Henrik, — be furcsán 

hangzik... olyan... olyan... (Félénken meg-
fog ja a két kezét.) Károly Henrik. (Föl-
i jed.) Valaki jön. 

Katica: Visszajövök. 
Károly Henrik: De biztosan. 
Katica: Biztosan. (El.) 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Voltak Detlur (befő), majd Kellermann. 

Detlur: Gólyák! Kellermann! Gyerekek, 
akasszatok ide egy gyertyát. Pokoli sötét-
ség1 van itt. (Előre tapogatózik.) Az ember 
kitöri a nyakát. (Elveszi a lámpát és 
Károly Henrik arcába világit ) Hát ez ki-
csoda...? Bocsánat! 

Károly Henrik (zavartan): Kérem. 
Detlur: Azt hittem Engelbrecht Kurt, 

bocsánat. 
Károly Henrik: Óh. 
Detlur (fürkészve nézi, mig odavilági;t) 

Diák, ugy-e? Első szemeszter, ugy-e? Most 
jött meg, ugy-e? Ma jött m e g . . ? 

Károly Henrik: Igen. 
Detlur (kiszló): Kellermarm, sört ide! 
Kellermann: Igenis, gróf ur. (Két pohár 

sört hoz.) 
Detlur: Senki se háborgasson. A sörömet 

békében akarom meginni, itt a f iatal ur 
mellett. (Bemutatkozik.) Gróf Astarberg, 
Saxondae. Kedves barátom, önt a j ó isten 
hozta ide. (A doktorra világit.) Hát ez 
kicsoda? Az öreg ur alszik. Hagyjuk aludni, 
mi? (Nevet.) 

Károly Henrik (zavartan vele nevet). 
Detlur: Kedves barátom, itt Heidelberg-

ben az ember mindent elvisel, csak az úgy-
nevezett egyedüllétet netn, Mert mit mond a 
da l : »Vén Heidelberg, te drága — Te 
hires, büszke hely — Egy sincs a városok 
közt — Mely véled érne fe l ! — Te vig 

diákok fészke — Tudásba, borba dus...« 
Igy van? 

Károly Henrik: Igen. 
Detlur: A költő tehát határozottan azt 

mondja : »Vig diákok fészke« és nem azt, 
hogy »egy vig diák fészke.« Mert ez logikai 
képtelenség volna. Egészségére ! 

Károly Henrik (kocint vele): Az önére! 
Detlur (csodálkozva lát ja , hogy Károly 

Henrik a klancsójának a födelét nem csukta 
le. Lecsapja a födelet. A herceg megi jed) : 
Kedves barátom, egyetlenegy napig jár az 
ember Heidelbergben szalag és sipka nél-
kül, — az első napon. Mert mi a szép 
Heidelbergben? Szajag, sipka, jó barátok, 
jó kedv, ugy-e?... 

Károly Henrik (nehéz lélegzettel j 
Igen... 

Detlur: Ezt a csekély maradékot az ön 
legsajátabb egészségére. (Kiszól.) 

Károlyt Henrik: Az önére. 
Detlur: Az öreg ur hortyog. Jó, erős 

bizalomgerjesztő tónusa van. K i ő? 
Károly Henrik: Ez az ur a... a... kísé-

rőm. ' 
Detlur (a doktor arcába világit): Jó-

kedvű? Igen? 
Károly Henrik (nevet): Oh igen. 
Detlur: Ivótárs lesz. Ért i? 
Károly Henrik: Nem, nem értem. 
Detlur: Ivótárs, olyan ember, aki ve-

lünk iszik. Aki nem tartozik a diákcsoport-
hoz, de velünk iszik. Tehát kedves barátom 
a dolog rendben van: Saxonia legyen a 
zászló ! 

Károly\ Henrik: Én — nem... 
Detlur: Kedves fiam, mondok néked 

valamit. Régi tapasztalati tény, hogy az' 
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ember nem lehet egyedül. Az az embier, 
akinek nincsenek barátai , összeroskad. Egy 
ideig csak megy; a szekér, de azt ám eltörik 
a tengelye. Vége van. 

Károly, Henrik: Én mindig — egyedül 
voltam. 

Detlur: Kedves fiam, ezt nem értem. 
Mi nem ismerjük egymást. Lelkem1, én nem 
tartozom azok közé, akik egész Heidel-
berget bejár ják, hogy tanoncokat verbu-
vál janak a zászlójuk alá, mert a tucatból 
nekem al ig tetszik meg a tizenkettedik. 
Csapj föl öcsém, te a mienk vagy! 

Károly Henrik: Nem lehet! (A zene az 
»Ergó bibamus«-t játssza, a diákok éneklik. 
A dal meglehetős távolból, kissé tompítva 
hangzik az éjszakába.) 

Detlur: Halló, a dal! Gyere! Ismered a 
da l t? 

Károly Henrik: Nem. 
Detlur: Hát persze, hogy nem ismered. 

Senki sem ismeri. A dalt az öreg Goethe 
ur irta. Tudja-e fiam, hol taní t ják a német 
költészetet? Nálunk! A német egyeteme-
ken: 
»Mit mondjak a márul, e nap be dicső, 
A legbölcsebb — ergó bibamus! 
Nagy ünnep ez és ami benne a fő, 
Azért is meg újra — bibamus! 
Kivitt a szabadba, hol szép a világ, 
Hol oszlik a bánat , virul a virág, 
S kigyúl a szemünkben az isteni láng, 
Harsogjon a lelkes: bibamus!« 
Isten éltessen f iu! God save the king! 
Éljen a bará tság! 

Károly Henrik: Éljen a barátság! 
Detlur (mennydörögve): Saxonia! Ide! 

Szászok, ide mind! Kel le rmann! Gólyát, 
sipkát ide! (Elveszi egyi]kneK a fejéről 
a sipkát és Károly Henrik fejébe nyomja.) 
így! 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 
Voltak. A szászok (betódulnak.) 

Engelbrecht: Mi az? 
Detlur: Gyerekek, uj gólyánk van, még 

pedig nem a legrosszabb faj tából való. 
íiilz: Hol? 
Detlur: Igy verbuvál az ember legénye-

ket Károlyka, éjjel 11 órakor, mialatt te 
iszol... 

íiilz (udvariasan kezet ad Károly Hen-
riknek): Nagyon örülök... 

Detlur (megrázza a doktort) : És itt van 
még egy. Alszik. Egy ivótárs, aki pokolién 
hortyog. 

Dr. Jiittner (fölébred): Mi az?... 
Detlur: Tehát megengedik, hogy az 

urakat bemutassam egymásnak? Izé... izé 

SZŐRME BUNDÁJÁT 

ur... (Gondolkozik.) Ezer ördög, most nem 
jut eszembe a neve... 

Mind (várnak egy pár pillanatig, kinos 
szünet). 

Detlur: Ali is a becses neve? 
Károly Henrik: Én... a szász-kar.lsburgi 

trónörökös vagyok. (Mind elképednek.) 
Detlur: Mi-csoda? Ki-csoda? Ezer ör-

dög! 
Dr. Jiittner: Mi történik i t t? Fenseg! 

EZ a s ipka? Mit jelent ezi? 
Károly Henrik: Kedves doktor. — 
Dr. Jüttner: Mi eZ? Álarcosbál? Min-

denit, Károly Henrik, de ezt nem; Károly 
Henrik, engem fölakasztanak Karlsburg-
öan ! Kitekerik a nyakamat! 

TIZENÖTÖDIK JELENET, 
Voltak, Katica (besiet). 

Detlur: Ide Kat ica! A Kaítica gratu-
láljon elsőnek. (Bemutatja.) Ez Kaítica, 
<a szász-'karisburgi trónörökös ur őfensége. 

Katica (jókedvű nevetéssiel) : Óh isme-
rem. A Károly Henrik. 

Dr. Jüttner: A »micsoda?« (Mayánki-
'vül van.) 

Katica (nevet): A Károly Henrik! 
Dr. Jiittner: Ez sok, ez — (magánkívül. ) 

Mi történik i t t? (A zene a májusi dalba 
kezd.) 

Detlur: Öreg ur, itt a május! 
Dr. Jiittner: Ki van i t t? 
Károly Henrik (kézen fogja Katicát): A 

május, itt a má jus ! 
Mind (körülveszik a doktort). 
Dr. Jiittner (magánkívül): Sohasem ka-

pom meg a szász nagykeresztet. 
(Függöny.) 

> ELYE9IHÂBISNYA IAVITÁS »emsédé. 
) BELVÁHOSI HABISNYAKÖTŐDE 

Kecskeméti-utca 6 

ízléses 
kész modell kalapok 

j u t á n y o s á r b a n k a p h a t ó k ! 
Díszítések, átalakítások 100.— K-tól feljebb 

Fischer Béláné S M T Ä 

Rövid idő alatt a hajat megnö-
veszti, a hajhullást megakadályoz-
za, az ősz hajnak visszaadja ere-
deti szinét. Ára 50—70 koronáig. 

B o t á r , Erzsébet-körut 34. 

a nyári idény alatt a legolcsóbban 

KERTÉSZ JÓZSEF 
szűcsnél szerezheti be. Üllői-ut 9. sz 
(Calvin-térnél). Megóvás — átalakítás 
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HARMADIK FELVONÁS 

(Szin: Károly Henrik szobája Rüder házá-
ban. ö-frank berendezés a régmúlt idők 
polgári elegánciával. Ä falon képek, 
Pál és Virginia. Azután sok diáiknak a 
fényképe, olcsó, ötgarasos rámákban. Zon-
gora, üvegszekrény porcellánnal. Rapie-
rok, cimerek, menrür képek stb. Hajnali 
öt óra, a nap már besüt az ablakon, ame-
lyen át Heidelberg látszik. Az egyik ablak 
előtt tarka, ordináré roló, a másik ablak 
nyitva van. Odakünn a verebek csiripelnek.) 

ELSŐ JELENET. 
Lutz (egyedül). 

Lutz (egy karosszékben ül, alszik. Egy-
néhány másodpercig1 tart. Egy toronyéra 
ötöt fit. Lutz fölriad): Mi az — mi? (Al-
mosán, ijedten néz körül.) Ah, igen — 
(megnézi az órát.) Öt óra! Uram, istenem, 
megint öt óra. Megint vége az éjszakának! 
Ez a veréb-csőcselék! Micsoda lármát fit! 
(Követ hajit ki az ablakból, a verebek 
elröpülnek.) össze vagyok törve! Fölébred-
tem éjjel egy órakor, — őfensége persze 
nincs itthon. Fölébredtem két órakor, három-
kor, négykor... ez már igy tart hónapok 
óta, hetenkint kétszer, háromszor. Mi ez a 
karommal...? Nem tudom a karomat moz-
dítani... (Az ablakból fenyegetve kifelé.) 
Átkozott város...! Nemsokára nem birok 
már... (Kopogtatnak.) Ki az? 

MÁSODIK JELENET. 
Lutz, Dörfelné. 

Dörjelné (seprűivel, vödörrel, törölgető 
ronggyal): Szabad? 

Lutz: Mi az? 
Dörfelné: Lutz ur már fölkelt? 
Lutz (ördögien): Igen már felkeltem. 

Elsőnek fekszem ,le és utolsónak kelek 
fel. Helyesebben le sem fekszem és föl 
sem kelek. (Fejéhez kap.) Már szamár-
ságokat beszélek. A fejem íüres. 

Dörfelné: Lutz urnák többet kellene 
aludnia. 

Lutz: Hát alszom én egyáltalában? Ugy 
élek én, mint egy ember? Nekem rheumám 
van és én minden éjjel külön is meghűlök. 

Dörfelné (fölmossa a szobát, söpör, po-
rol): Itt van még! a Lutz ur vacsorája is. 

Lutz: Két vajas kenyér és egy palack 
sör. Ha ezt merik nekem adni Karisburg-
ban, kihajítom az ablakon. 

Dörfelné: Mindig is mondom, hogy senki 
sincs itt olyan sajnálnivailó, miint Lutz ur. 

Lutz: Karlsburgban az ember este meg-
iszik egy pohár jó, vén bordóit. Tiz! 
órakor lefekszem. Reggel megkapom a 
bouillont. Délben a rendes csirkémet. (Hir-
Htelen kitörve. ) Tudják itt általában, hogy 
ki vagyok!? 

Dörfelné: Jesszus Máriám! 
Lutz: Én nem vagyok más, érti? Én 

nem vagyok lakáj ! A komornyik jogai és 
kötelességei épp oly pontosan meg vannak 
állapítva, mint akármilyen hivatalnokéi ! 
A lakáj mesterember és a komornyik mű-
vész. Ért engem? 

Dörfelné: Hogyne, hogyne ! 
Lutz: Mindennek az oka pedig ez az em-

ber, ez a néptanító. Egész nap egyebet se 
hallok, mint »Lutz, hozzon nekem kávét!« 
»Lutz, keféljen le!« »Lutz, hozzon ciga-
rettát!« Még csak az kell, hogyi azt mondja: 
»Lutz, kefélje ki a csizmámat!« Bár mon-
daná, ebből katasztrófa lenne. 

Dörfelné: Persze, persze, persze. 
Lutz: Kedves Dörfelné, az én rangom-

beli embernek, tudja mi a legnagyobb sze-
rencsétlensége? Ha elveszti finom érzékét 
azok iránt a korlátok iránt, amelyeket a 
társadalmi állás és a műveltség emel. 
Megesik, hogy önnel és a többi asszonnyal 
a konyhában ülök és kávézom. Mert ki 
kell beszélnem magam, mert nem lehetek 
örökké egyediül. Elvesztettem az önérze-
temet, magam iránt való tiszteletemet. 

Dörfelné: Persze, persze. 
Lutz: Most menjen. Megpróbálom, hátha 

tudok még félórát aludni... 
Dörfelné: A Katica már odakinn van és 

a kávét főzi. Akar már kávézni Lutz ur? 
Lutz: Nem. 
Dörfelné (összeszedi a cókmókját, meg-

lehetős sztünet, majd el). 
Lutz: Aludni, aludni! (Ijedten fölriad.) 

Mi az? (Odakinn, odalenn egyre közeledve, 
kocsirobogás, ostorpattogás, nevetés, kiál-
tások, — majd a herceg hangja: »Lutz, 
hé Lutz!« Döngetik a kaput.) 

Lutz: Igenis, rögtön. 
Károly Henrik (kivül): Lutz, nyissa ki 

a kaput!... 
Lutz (az ablakon): Fenség...? 
Dr. Jüttner: Lutz! A kapukulcsokat! 

HARMADIK JELENET. 
Voltak, Katica (beront, az ablakhoz siet). 

Katica: Jézusom, micsoda lármát ütnek 
már megint! (Gyorsan az ablakhoz megy, 
fölrántja a rolót, a napsugár elönti a szo-
bát, kikiált az ablakból nevetve): Ugyan, 
ne törjétek be az ajtót. 

Aranyszőke teEisrt EAU lions 
használja (75,— K), baina vagy fekete hajat nyer az Eis-
iier-féle dió-kivonattól. ( 7 5 . - K.) Eisner-drogeria, f íh . 

kaffi. száll. Bndfpest, VI., Andrásy-ut 37. 

Harisnya é% szövött 
áruk Rosier József, Budapest 

V., Harmlnozad-utoa 2, József-tér sarok 



Károly Henrik (kivül): Jó r e g e i t Katica! 
Katica: Jó alakok vagytok! Pfu j , szé-

gyeljétek magatokat. Reggel öt órakor! 
(Megfordul, Lutzhoz türelmetlenül.) Ugyan 
menjen már le. Nyissa ki az a j tó t ! Egy-
kettő! 

Lutz (majdnem megpukkad): Egy-kettő! 
Egy-kettő ! 

Katica (kiveszi kezéoől a kulcsot): Be 
unalmas egy ember! (Kihajol.) Vigyázza-
tok! ledobom; a kulcsot... Igen, ugy Karcsi... 
tartsd a sipkádat! Vigyázz! Most! (Le-
doDja. ) 

Károly Henrik (kivül): Brávó; 
Katica: Jövök már. (Gyorsan ki akar 

futni Károly Henrik felé.) 
Lutz (az út já t á l l j a ) : Mi vagyok én? 
Katica: Álomszuszék! (Gyorsan el.) 
Lutz: Lutz, ne őriülj meg! 

NEGYEDIK JELENET. 
Voltak. Károly Henrik (félöltőDen, fel-
tűrt gal lérra l ) , Katicával, majd Detlur, 
•utóbb Bűz és még néhány »szász«, végül 

Kellermann. 

Károly'' Henrik (Katicával a kar ja iban) : 
Ma átzülljiik a napot. Äludni már ugy sem 
érdemes. Te velünk jössz Katica ! 

Katica: Jézus, a kezed! Micsoda álla-
potosa vagy ! 

Karoly Henrik (mutatja világos keztyü-
<jét, mely tele van porra l ) : Négy órát ültem 
a bakon. Hajtot tam. (Lehúzza a keztyüi 
s eldobja.) Kár, hogy nem voltál velünk. 

Dr. Jiittner (bejön, cilinder, feltűrt gal-
lér, két keze a nadrágzsebben. így megy 
balról jobbra végig1 a színen). 

Detlur: Jó reggelt Lutz ur!... 
Lutz: Gróf ur... 
Karoly Henrik: A kutyák valahogy De ne 

jöjjenek meginti Kellermann. Ezek a fene-
vadak széttépik az egész lakásomat. Jónapot 
Lutz! 

Lutz: Fenséges uram. 
Károly Henrik: Jó, hogy aludt Lutz. Késő 

van, jobban mondva korán. 
Lutz: Aludtam? Én aludtam? 
Károly Henrik: Gyerekek, pálin kát 

iszunk. Katica add ide! Lutz, előre! 
Dr. Jiittner (fölnyitja a zongorát) : L.ui-z! 
Lutz (mérgesen): Mi az? 
Dr. Jiittner: Cigarettát! 
Detlur: Gyerekek, itt a konyak, itt van-

nak a poharak. Karcsi, hisz neked egész 
likőrkönyvtárad van. (Egy székre áli t és 
palackot szed le az állványról.) Fogjátok! 
Lutz! 

Katica: Le ne essék a székről. Fogjátok 
meg ! 

Károly Henrik: Lutz, itassa meg a ku-
tyákat. Vigye őket a kongihána! 

Detlur: Lutz, poharakat! 
Károly Henrik: Te majd kávét főzesz 

nekünk édes, kis Katica ! Lutz, maga 

segíthet. Vagy a várban igyunk kávét? 
Detlur: NeckarsteinachDan. 
Károly Henrik (Engelbrechthez ) : Cinege, 

te alszol? 
Engelbrecht: Karcsi, rémesen fá rad t va-

gyok. 
Katica (nevet): A cinege! 
Dr. Jiittner (ezalatt Lecoque »Madame 

Angot«-ját játssza. A cilinder télre van 
csapva). 

Károly Henrik: Ne, ne doktor! Micsoda 
rettenetes kalimpálás! Csapja De a födelet! 
(Becsapja.) Micsoda éjszakánk volt, Katica, 
jungenl.eimben táncoltunk hajnal i 3 óráig1. 
Aztán föl a Dakra — minden faluDan meg-
álltunk, fölzavartuk a korcsmárosokat. Kár, 
. ogy nem voltál velünk. 

Dr. Jiittner: Fektessen le valaki ! 
Bilz: A doktor! A doktort le kel! fek-

tetni! A doktornak aludnia kel!! 
Károly Henrik: Lutz. 
Lutz: Fenséges uram? 
Károly Henrik: Fektesse le a doktor 

urat. Vetkőztesse le! 
Lutz: Fenség;.. . 
Károly Henrik: Hát mi a ba j doktoi kám? 

Sok volt a jóból? 
Dr. Jiittner: Rendben van, rendben 

\an , ti a s i rba visztek. Azért jöttem Hei-
'Jelbergbe, hogy meggyógyuljak és mérsék-
letesen éljek, — ehelyett tönkre fesztek. 
Nem élek még három évig, sem kettőig, sem 
egyig. Nem tudok nevelőt játszani. Leg-
kevésbé itt, HeidelDergtoen. 

Károly Henrik: Kedves fiaim, most ki-
löklek benneteket. A doktornak pihenni 
kell, le kell feküdnie. Most hat óra, nyolc-
kor találkozunk a várban. A mai napot 
;';tzülljük. Fizetek egy török puncsot! (Al-
talános helyeslés.) 

Dr. Jüttner: Veletek megyek. 
Károly Henrik (csodálkozva): Micsoda 

—- velünk jön? 

(Folytatjuk) 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly körút 22. félemelet 

? vagymás férget petéivel együtt legújabban 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerin! 

r « d l k * S i 3 * n jótállás melleit kHr f l® 
TAKÁCS FE8&NC 

f á r e g l r t ö é s f e r t ő t e l s n i t ő v i l l a t a t 
Budapest, T h ö k 8 1 y - u t 15 Teleion J ó z s e f 123-31 
Bútorokért, ruhákért stb. felelősséget vállal 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézirat okat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Dobronyi, Komárom Sehol nem tudják 

tartózkodási helyét. A Nemzetinél sem. — 
L e i c h t m a n n , M.. Jönnek I — Ambició. 
A Színházi Élet postájának tekintélyes részét 
teszik ki azok a levelek, melyek ugvanugy 
kezdődnek, rnint az öné : „Elismert tehetségű 
16 éves úrilány vagyok" stb. Drága elismert 
tehetségű urikisasszony olyan egyszerű a 
válasz valamennyi levélre, az önére is Mind-
össze ennyi : Ha tehetséges, legyen színésznő. 
Ha nem abszolút tehetség, akkor Isten őrizz I 
Akkor csupa bánét, szenvedés, fájdalom ez 
a gyönyörűséges pálya. És hogy „elismert 
tehetség", azt ne ön és ne odahaza állapítsák 
meg, hanem idefenn a fővárosban. Különben 
levele többi kérdéseire válaszolunk, amikor 
értesítjük, hogy akármelyik iskolában tandíj-
mentesen tanítják — ha tehetséges. Tanítási 
idő 2—3 év. Szülői beleegyezés szükséges, 
Beiratéskor kell felvételi vizsgát tenni. — 
Abonyi . 1. Igen, a testvére. 2. Nem. 3. Azt 
talán ő sem tudta. — Nyíregyházi . Erdély-
ben vannak. — K. M., Kelenföld. 1. Nős. 
2. Jövő héten lesz premier. 3. Elmegy a 
színháztól. 4. Még nincs helyettese. — Budai. 
Nem szerződött tag, csak vendégszerepel. 

— Kolozsvár 72. Levelét elküldtük a 
kivánt címre. — K. B. Módray. 1. Igen. 
Budapesten. 2. Három hét múlva. 3. A Vezér-
nek. 4. Nem. 5. Szigetszinpad, Margitsziget ; 
Lombszinpad, Stefánia-ut. Mindkettő el-
fogadva. — Egy hű olvasó. I ;en. — Harry . 
1. Igen. 2. Sajnos, nem tudjuk. 3. Pauler-
utca 5. szám. 4. Jövő szezon kezdetekor újra 
rendszeresítjük. 5. Nincs Pesten, így nem 
tudjuk beszerezni az adatokat. — P . J. 1,2,3. 
Még nem ment el. — Film. 1- A mult héten 
utazott vissza Berlinbe. Asta Nielsen film-
gyáránál dolgozik. 2 Nehezen, de lehet 3. 
Személyessn kell jelentkezni. 4. Van. — 
Ayan r a y a h . A rajz nagyon ügyes és tehet-
séges. Sajnos, helyszűke miatt nem használ-
hatjuk. —• Nyolcadik osztály. 3000 korona. 
— Pala t inus . 1. Idén már nem játszik. 2 A 
soron köveíkező újdonság. 3. Nem- 4. Nem 
fog menni. 5. 36. 

le játszot t ys iy törött 
hangleaietek megvétetnek 

hangszer áruháí ábf n 
Bpest, VIII, József-körut 15 
Fiók : IX. Réday-utca lg 

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

f se lyem, b r o k á t és 
i â P B ï a n gnü^észi szoba fes tés 
N i e g e r K. V i l m o s c s á s z á r - u t 29 

SOdfeld Cfyula a » 
modern finom tapétákban 

G U 1 V * » m u r i C l p é < * 

b e l g a M r . herceg i szál l í tó 
IV . , Kaptony-utca 3 . szám 

?B3Ö»S2&lon£a 

VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

^ÜÍjfŰÜFÜSZSli ftpoUsésVáWíiakéháváí&í 
legradikálisabb módszírrel. Mérsékelt árban elsörangc 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S ÏÂNTÔNË BUDAPEST, HOHN EDE-UTCA 12. S2 

S Zf tBN I , v a r r n i t a n í t o k magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Ka.aptanfo.yam külön, g (Jgjggf ^ g j j j g j 

Károly-körut 10. tanfolyam müvirágkészitésre. 

Selyemharisnyák 
szemfelszedése T T C f é Z V á C O S l 
Kirâiy-u. aa harisnya j 3 vstó 

s Bri l iánsoka t gyöngyöket, ísgisegekit 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vess 

ZÉKE&.Y EMIL é k s z e r é s z 
Király-utca 51. J Ä r « 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

un PAP»PâP""PAP 
k á r p i t o s é r a , vas és r é z b u t o r g y é r a 

Szőnyeg , p o k r ó c , f ü g g ö n y 
ágy- és asztalterítő«, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

G1CHNER JáHOS 
B u d a p e s t , V I I . , E rzsébe t -k&ru t 2 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán kflldBk 

Po?osfe" " molyiriás FiSCMCMIlO R.T. 
Telefon : József 10—72 és József 60— VI I . , Dob-utca 9 0 . 
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Színházi rejtvény g y ( 0 f O I I 

•— - -j,c!hfx> »V*/ V""* 

csak ugr jók, ha azok 
B e ß r - t ö l valók. 
Te'jes lakberendezések 

Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása. 
£ » müasztalosnál, Andrássy-ut 60. 
5 S C I Ï » Csengery utca sarok. 

Cimre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

Megfej tési határidő: julius 29. 
Ä megfejtést lapunk 1922. 32-ik számá-

ban közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. d i j : Az v> Aquincum « cil nü regény , 

ia szerző, Szekula Jenő aláírásával 
II. d i j : Solti Hermin autogrammes fény-

képe. 
III. d i j : Egy doboz »Flöris« csokoládé-

bonbon. 
IV. d i j : Egy üveg Eau de Cologne »Fée* 

Wittek. 
A »Színházi Élei, 1922. 28-ik számában 

megjelent rejtvény helyes megfej tése : 
íiKulisszafestö.«. 

Helyesen fejtették meg 1051-en. 
Az első dijat Szilágy'i András (Keszt-

hely, régi állomásépület), a második di ja t 
Szilassy Baba (Mezőtúr, dr. Nagy Ist-
vánné cimén), a harmadik d i ja t Dány'ay 
Ernöné (Budapest), a negyedik d i ja t Franki 
Stefike (Rákosszentmihály ) nyerték meg. — 
A vidéki előfizetőknek postán küldjük el 
a dijakat, a pestiek jelenthezzenek a szer-
kesztőségben délután 5—6 óra közoft. 

Szerkeszti : INCZE SÂNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet» t-t . 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókja1. 

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

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok! Józse f 16»26, József 13-53 

M i n t a h a l á l t , 
u g y 

A POLOSKÁK 
DITRICHSTilN-t»• 

Telefon c . __ Főváros'1 _ f*lfus* 
Városliget 

Telefon 55—55 

Naponta este 8 órakor 
a fényes ju l iusi 

n a g y műsor 
csütörtök, szombat, vasár- és 

ünnepnap délután 4 órakor 
családi és gyerrnckelöadás 

É M S t 

Stasi« 
megjeleni 

lemez 
u j d o r i s á a ; a i n k ï 
műsorát kérje i l l j j y ß j l 

HANGSZER-OTTHON 

FEBCETE MIHÁLY 
QRAMMOFON 

BUDAPEST, 
M- É: 

JOÍ 
S LEMEZOSL 

IZSEF-KÖRUT 
2TÂLYÂBAN 
r 9. SZAM. 

50.000 
ember látja 

a Dunaparti korzón 
esténként a â U f O B H B Î B ' M U ¥ @ k 

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

Nvomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r -t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 






