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Amint kilépek a pódiumra, első pillan-

tásom remény nélkül, ösztönszerűen ott ke-

resi: régi publikumomat. Tudom, hogy 

az már nincs itt, nem lehet neki itt len-

nie. de várom a nem valószinü csodát, 

hogy egy este mégis meglátom; őt abban 

a titokzatos homályban, amit a rivalda 

fényétől hunyorgó szememnek a nézőtér 

jelent. Micsoda publikum volt az ! Taná-

rok. akik az irodalomtörténet rőfjét nyel-

ték le. mielőtt eljöttek és ettől ültek egész 

este olyan mereven másodrendű zsöllé-

jükben. Birák, akik a tárgyalótermekben 

lejátszódó emberi komédiák után szelid 

megértéssel nézték a színpad fintorait, 

ö r e g katonatisztek, akik büszkék voltak 

rá, hogy azért ők fenntartják az érintke-

zést a civil kulturával és gondosan ki-

kefélt vaffenrokkjukban olyan ünnepélye-

sek voltak, mintha hivatalosan jelentek 

volna meg a k. u. k. hadsereg 'képvisele-

tében. Egyetemi diákok, akiknek lelkes 

arcán ott ragyogott még a nemes elhatá-

rozás, amellyel mai vacsorájukat egy szín-

házjeggyel cserélték el.' Aztán ott voltak 

a barikok, vállalatok fiatal hivatalnokai, 

a plutokrácia e vékonypénzü bohém ve-

rebei, akiknek a pénz atmoszférájából csak 

a könnyedén csapongó jókedv jutott. . . 

Micsoda publikum volt az ! 

Az ő (számára a szinházbajövés hosz-

szu munkának, takarékosságnak, lemon-

dásnak megkoronázása volt és olyan meg-

illetődéssel nyújtotta át önmágának' a pár 

órás szórakozást, mint ahogy az évzáró 

vizsgán szokta az igazgató ur a diszbe-

kötött jutalomkönyvet átadini a piruló diák-

nak. Figyelmes csöndje, amely pompás 

keretként övezte a színpadot, ihletet adott, 

megtermékenyitett. Olyan volt ez( a csönd, 

mint a barlang öble: a hang nemhogy 

elveszett, ellenkezőleg megsokszorozódott 

benne. Vak bizalommal ereszkedtem e 

figyelmes csendbe, beszéltem és néha 

megborzongott a közönségen a megértő 

moraj. Ilyenkor hirtelen fölkaptam a fe-

jem, én még nem1 tudtam, de a (közönség 

már észrevette, hogy valami »jót« mond-

tam. 

Ennek a közönségnek egész este nem 

volt elhanyagolni való, mellékas részlet. 

Az első szám és) a közönség visszavonulá-

sát fedező utolsó számj és valamennyi mel-

lékszereplő megkapta ettől a közönség-
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tői a bátoritó intelmet: — ne búsulja-
tok, mi itt vagyunk és számon tartunk 
benneteket. Bezzeg nem is voltak ott »la-
zsálások«, első-, másod- és utolsó rangú 
művészi törekvések ; igazi istentisztelet volt 
az előadás, amelyben minden egyformán 
fontos, elmaradhatatlan . . . Szigorú kriti-
íkus volt, de ennek folytán hálás is, lia 
rosszaló hallgatásával az egyik produk-
ció végén lesújtott, annál jobban föl-
emelt tapsával a másik után. És előadás 

végeztével a szinháztól házáig,' sőt azon-
túl is folytak a vidám, lelkes megbeszé-
lések . . . 

Hol" vannak ők? Hol vannak-e drága, 
kedves emberek? Néha az utcán látom 

őket. Az elmúlt évek borzalmai elnyüt-
ték ruhájukat, testüket, lelküket. Okos 
szemüket a bsunya, kiábrándító élet-gond 
homályosítja el, a reménytelen életharc 
fáradsága nehezedik járásukra. Ugy sze-
retnék komédiás társaimmal elébük ug-
rani, játszani, bolondozni nekik, hogy még-
egyszer nevessenek okos, megértő neve-
tésükkel. És magamban lázadozom, hogy 
miért nincs valami nagy szinház, ahol 
legalább hetenkint egyszer csak nekik ját-
szanánk ingyen és ahol nem cukor volnánk 
a mézes, hanem iz a száraz kenyéren... 

De vájjon kellenénk-e nekik ma már? 
Hiszen sokszor az a száraz kenyér sincs 
meg ! 

Kálmán Imre Salzkammergutban 
Tiniér Zsigmond, Gosztonyi Gyuláné, Kálmán Imre, Gosztonyi Gyula 

Gosztonyi felv. 
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Egy magyar zeneszerző, 
akit az angol királynő fedezel! fel 

Husz esztendővel ezelőtt egy nyurga, égő-
szemü katonazenész utoljára játszotta el a 
Dunakeringőt a Wampet ics vendéglőben, 
azután hazament, levetette a mundért és né-
hány nappal későbben már ott ült a Kopen-
hágába induló gyorsvonaton Vécsei Armand, 
a 20 esztendős magyar hegedűművész, aki 
ma Amerika egyik legünnepeltebb zeneszer-
zője. Most Budapestre érkezett néhány napra 
és kérdésünkre érdekesen mondja el karrierje 
történetét. 

— Kopenhágában ze-
nekart szerveztem — 
mondta — még pedig 
Budapestről szerződ-
tetett fiatéi tehetséges 
művészekkel. Az ottani 
Bristol szállodában ját 
szőttünk olyan sikerrel, 
hogy csakhamar meg-
hívást kaptunk a dán 
királyi udvarhoz is. Itt 
hallott egyszer játszani 
az angol királynő, aki 
udvarmesterével ma-
gához kéretett és rá-
beszélt, hogy menjek 
zenekarommal Lon-
donba. Néhány hét 
múlva már az előkelő 
londoni Savoy szál-
lodában játszott zene-
karom, ahol kerek 
hat esztendeig működtünk. Ezen idő elatt 
számtalanszor játszottam az angol királyi 
pár előtt és Eduard királynak kedvelt em-
berei közé tartoztam. Londonban ért az 
amerikai Ritz Carlton Comp, szállodai rész-
vénytársaság szerződési ajánlata, mely igen 
fényes feltételek mellett hivott New-Yorkba. 
Az ajánlatot elfogadtam és immár tizennégy 
éve igazgatom a Ritz Carlton Comp. 14 zene-
karát. 

— Pályám legfontosabb évszámának azon-
ban az 1918. évet tartom. Ekkor került be-
mutatóra New-Yorkban a „Kina rózsája" 
cimü operettem, melynek szövegét Amerika 
legnépszerűbb librettistája, Guy Bolton irta. 
Az operette a Lyric Theatreban került szinre 

és New-Yorkban egyfolytában kétszázszor 
játszották. A primadonna Vivian Segal nagy 
népszerűsége és pompás játéka betetőzte az 
operett sikerét, amely a 200-ik előadás után 
amerikai körútra indult és még most, négy 
év után is játsszák. Második operettemnek, a 
„Szállodai egérké"-nek mult év őszén volt 
New-Yorkban a premierje és szintén igen 
nagy sikert aratott. Most Chicagóban játsszák 
és éppen tegnap kaptam meg az ottani hír-

lapokat, melyek döntő 
nagy sikert jelentenek. 
Ennek köszönhetem, 
hogy az operettet máris 
lekötötte egy előkelő 
londoni operettszínház. 
Ismerve az amerikai 
viszonyokat, előrelát-
hatólag ez az operet-
tem is három-négy 
évig szinen fog ma-
radni. 

— Most magyar ope-
rettlibrettistákkal tár-
gyalok, mert magam 
részéről is szeretném 
a magyar tehetségek-
nek útját egyengetni. 

— Amerikába külön-
ben nem egyedül térek 
vissza ezúttal, mert ma-
gammal viszem Imre 
öcsémet is, aki ének-

tanulmányai hazai elvégzése után amerikai 
szerződésbe megy. 

Ez az intervju a Bristoli-szálló halljában 
folyt le. Diner ideje volt : elegáns hölgyek 
mentekel mellettünk, estélyi ruhák selyme és 
bársonya, csipkéje, szalagja csillant az óriási 
csillárok fényében. Ragyogott ez előkelő szál-
loda, s ebben a nagy ragyogásban szerényen 
állt Vécsey Armand. Nem titkolta, mire gon-
dol most ebben a pompában : a Wampetics 
vendéglő zenefilagóriája jutott eszébe, ahol 
sörillatos vasárnap délutánonként a „Duna-
keringőt" játszotta. 

És két elegáns hölgy suhant el mellettünk. 
Egyik odasúgta a másiknak : 

— Ez a hires amerikai muzsikus . , . -

Vécsei Armand 
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Budapest megismerte végre személyesen is 
Captain Rlenebet. 

A Fővárosi Cirkusz uj műsora keretében 
mutatkozott be a legendás hirü állatszeliditő, 
páratlan szépségű fenevadjaival együtt. Feles-
leges nagy és hangzatos szavakban kifejte-
nünk, mit jelent ennek a világszerte ismert 
és valósággal körülrajongott idomitónak buda-
pesti fellépte. Európa északi csücskéből jött 
közvetlenül Budapestre és innen visszatér 
ismét északra. Kopenhágába megy. Nem kell 
szakemberhez méltó tudás, hozzáértés ahhoz, 
hogy megértsük, micsoda irtózatos anyagi 
áldozatokat kivánt meg ez az óriási utazás a 
Fővárosi Cirkusz igazgatósága részéről. De a 
költség nem minden. Könyöt Sándor és Grün-
feld Zoltán, a Fővárosi Cirkusz igazgatóinak 
hire, neve, tekintélye volt szükséges ahhoz, 
hogy a hírneves domptőr vállalja a hosszú, 
egyfolytában megtett úttal járó emberfeletti 

fáradságot és kockázatot. Tessék csak meg-
gondolni, micsoda nyűg egy párórás vasúti 
utazáson két apró gyerek! És Illeneb nyolc 
oroszlánnal és két gigászi szumatra-tigrissel, 
indián regényírók fantáziáját megszégyenítő 
roppant grisly-medvékkel, óriáskígyókkal, 
majmokkal tette meg a számára százszorosan 
körülményes és nehézkes utat. 

Ki ez a Captain Illeneb? A külföldi sajtó 
hosszú évek óta nem fogy ki a dicséretéből. 
A legelőkelőbb német, svéd, angol, dán, francia, 
spanyol, amerikai lapok sietve irják meg róla 
áradozó cikkeiket, ha az ő portáján jár a 
nagy artista. És a legkülönbözőbb nyelvű 
lapokban vált világszerte híressé a tátongó 
torkú bestiák ketrecében nyugodtan szen-
dergő Illeneb képe. De talán még érdeke-
sebb, h î az artista szaklapokat tanulmányoz-
zuk és ott keressük a nevét. Nem keressük 
soká hiába. Itt egy impresszárió hirdeti leg-

„A GRUPP" 
Illeneb az oroszlánjaival 
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„ALSZIK A SZELÍDÍTŐ" 
Illeneb az oroszlánokkal 

főbb dicséretképen önmagáról, hogy va laha 
Charles Illeneb ügyeit is intézte . . . Ott egy 
direktor nyilatkozik szezonjáról ; büszkén 
jelenti ki, hogy még Illeneb is fellépett nála. 
Egy világhirü állatkereskedés óriási betűkkel 
ad j a tudtára mindenkinek, hogy vannak olyan 
tigrisei, amelyeket maga Illeneb idomított. 
Illeneb ! Azt beszélik róla, hogy lovastiszt-
ként szolgált valamelyik északeurópai állam 
hedseregében. Bizonyéra 
akadnak zsinóros attilája 
mellét elborító kitüntetései 
között katonai érdemjelek is. 
És az bizonyos, hogy nagy-
világi ember. Megérkezése 
után igaz: nagy úrhoz méltó 
szeretetreméltósággal és gran-
dezzával fogadta a kis kocsi-
házához tóduló szakembere-
ket, kollégákat. A keréken 
vándorló lakásban bizony 
kevés a hely. De Illeneb 
még ennek ellenére sem 
vélt meg soha a — könyveitől. Pompás kis 
könyvtára van. 

Illeneb rendkívüli intelligenciája, erélye és 
tehetsége folytán már egészen fiatalkorában 
valóságos jobbkezévé vélt Hagenbecknek, a 
hamburg-stellingéni állatkert világhirü igaz-
gatójának. Hagenbeckék állatkereskedelem-
mel is foglalkoznak, hogy micsoda üzemről 

van szó, arra nézve jellemző az az anek-
dota, miszerint az angol hadvezetőség Hagen-
becknél veszi az elefántokat az indus ka-
tonaság számára és a franciák Hamburgból 
küldetik Afrikába a szpahik tevéit. Illeneb 
szállítója volt Hagenbecknek és az ugyan-
csak óriási arányokban dolgozó Ruhe-cégnek. 
Szállító I Milyen szelíden hangzik ez a szó 
erre mifelénk. Illeneb mesélt nekünk a szál-

lításairól. Szépen egyszerűen; 
mintha csak néhány hordó 
bort kellett volna leusztatnia 
a csendes Dunán. Elmondta, 
hogyan indult lóháton orosz-
lánvadászatra Délafrikában. 
Lóháton még veszedelmesebb 
ez a mulatság, mint gyalog. 
Expedíciókról mesélt ; kara-
ván indult a jávai őserdők 
mélyébe, az ő vezetése alatt. 
Ásót vittek magukkal és 
puskát. Az ásó a tigrisek szá-
mára készülő veremhez kel 

leit. A puska a sokszor még tigrisnél is 
veszedelmesebb fenevad ellen ; az ember 
ellen. Ott még vígan jár ja a fúvócső és a 
mérgezett nyíl. Vadállatot fogni nem veszély-
telenebb, vagy pláne könnyebb, mint meg-
ölni a fenevadat. Sokszor végezni kell az 
öreg állattal, hogy elveliessék a f iataloka 
Ezeket azonban nem lehet rögtön ketrecbe. 

ILLENEB 
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dugnr és hajóra rakni. A „szállitó"-nak töké-
letesen kell értenie az elemi idomitást. Nos 
hát Illeneb professzor lehetne az idomítás fő-
iskoláján is. A fiatal állatok számára valósá-
gos nevelő-intézetet állított fel, a rengeteg kö-
zepén. (Egy rövid tanfolyam után válnak csak 
szállithatókká ez oroszlán- vagy tigrisprincek). 

Illeneb az artisták százait látta el saját 
idomitásu bestiákkal, ő maga viszont soha-
sem vett idomított vagy más kezétől fog lyul 
ejtett állatot. Tüneményes cirkuszi pályafu-
tását ez még különösebbé, még izgatóbbá 
teszi. Vadállatok dolgában rendkívül válo-
gatós volt. Nemcsak nagyságra, ügyességre 
adott sokat, hanem a nemes formákra is. 
120.000 hollandus forintot igért a pompás 
rotterdami Állatkert Illeneb hat-hét méteres 
python-kigyójáért, tenyészcélokra akarják 
ugyanis használni ezt a gyönyörű szörnye-
teget. Illeneb állataiért mindig nagy versen-
gés folyik. 

Illeneb szerényen elhallgatná, de a mód-
szerét kutató cikkek és könyvek elárulják, 
hogy senki sem idomít gyorsabban nála. A 
karikákon átugráló tigrisek pár hónapig tanul-
tak csupán, az oroszlán, amelynek torkába 
dugja a fejét, hihetetlenül rövid idő alatt 
szabadult fel. Az egyik szürke medve alig 
másfél hónapja került a keze alá és máris 
szédületes dolgokat müvei a tarkára mázolt, 
aranymonogrammal díszített pompás dobo-
gókon, állványokon, óriásgolyókon. A délceg 
Illeneb kapitány ugyancsak kihasználja az 

idejét. De a publikum is, amely csak ugy 
özönlik a Fővárosi Cirkuszba, hogy megnézze 
ezt a hasonlíthatatlan produkciót. Illeneb 
ceyloni, ugandai, rangooni, borneói napok, 
évek, harcok, küzdelmek káprázatos ered-
ményével állott a szigorú pesti közönség elé. 
És a minden fellépte alkalmával kitörő taps-
orkán bizonyítja, hogy Budapest mennyire 
megérti, mennyire méltányolja ezt a kivételes 
tehetségű férfit. 

A taps azonban szól a Fővárosi Cirkusz 
direkciójának is. Az időtartamra nézve is 
óriási Hleneb-szám köré olyan műsort cso-
portosított, amely még az igazán tökéletes 
juliusi programmot is felülmúlja. Az Aregor-
és a Markana-csoport, a három Meilok, a 
Wyp/o-fivérek, Jonny és Charlie, Hedy Wen-
dini egytől egyig elsőrendű akrobata-számok. 
Ankner Imre lovasmutatványai éppen olyan 
merészek, mint elegánsak. Jancsi uj dalai 
óriási derültséget keltenek . . . De azt, hogy 
mennyire magas művészi igényeket támaszt 
az igazgatóság sajátmagával szemben, leg-
jobban Ptaszinsky Peppi és Zöbisch Ottó 
felléptetése bizonyltja. Az Opera viruló szép-
ségű és boszorkányosan ügyes primaballeri-
ná j a és kiváló balletmestere olyan táncokat 
mutatnak be, amelyekre a „szenzációs" jelző 
nagyon is elkoptatott. Hiába, annyi bájt, 
eredetiséget és tudást, amennyi az ő tán-
cukban van, bizony nehéz szavakba foglalni, 
jnkább azt ajánljuk, tessék megnézni ezt a 
kis csodát . . . De okvetlenül ! 

„VESZÉLYBEN I" 
Illeneb az oroszlánjaival 
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Nagy Endre újra konferál 
Azt mond ja Nagy Endre, hogy biztos tudo-

m á s a van arról, hogy az idei tél sokkal 
enyhébb lesz, mint a nyár. Éppen azért az 
idén télen fog nyar- ln i és megszakítva tahi-
tótfalusi nyaralását, sietve visszajött Buda-
pestre konferálni. 

Kérdésünkre, hogy 
mivel töltötte el a 
nyaralási szünetet 
ezt válaszolta : 

— Egész n a p lá-
zas türelmetlenség-
gel vártam az esti 
kilenc órát és akkor 
makacs, konok, der-
mesztő hal lgatásba 
fogtam I Megtudják 
kérem ennek a kéjét 
érteni ? Hogy esz-
tendőkön át tartó 
esti konferálás után 
az ember tüntetőleg 
hallgasson este ki-
lenc órától éjfélig. 
Behunytam a sze-
mem és egy keleti 
kényúr gőgjével dől-
tem végig ke rosszé-
kemben.De óh j a j . . . 
a remélt p ihenés helyett 
a szokás ha ta lma folytán 
csupa konferansz ötlet 
jutott az eszembe. Gon-
doltam, csak az első na-
pon lesz igy. De bizony 
igy ismétlődött meg ez a 
harmadik, negyedik, tize-
dik napon is. Akkor az-
után fogtam a koffere-
met és most megint itt 
vagyok. Nem is megyek 
el innen. Hiába, meg-
mondta már az öreg báró 
Podmaniczki, hogy csak 
Budapesten érdemes nya-
ralni . . . . 

Igaza van Nagy Endré-
nek; még az időjárás is 
jobb itt, mert akármit mond a meteorológiai 
intézet az idei nyári esték hüvösségéről, kényte-
len vagyok ezt a legerélyesebben megcáfolni. 

Ugylátszik, nagyon rossz helyen állíthatták fel 
azt az intézetet I Mert tessék például bárme-
lyik este kimenni a Lombszinpad helyiségébe, 
majd meglátják, hogy nem is meleg, hanem 
egyenesen forró esték vannak naponta Buda-
pesten. A sürün felállított asztalok mellett 
csupa kacagó, jókedvű közönség ül, vacso-
rázik, mulat és játszik ! Ugy bizony, játszik 
is, mert Nagy Endre megérkezve szabadsá-
géról, azonnal parlamentté alakította át a 
nézőteret. Bejelenti ugyanis, hogy a kormány 

végzetes hibát követelt el, mikor őt és 
Tomcsányit nem választotta be a 
parlamentbe, mert, mondja , kettejük 
nélkül nem lehet ott tökéletesen 
kabarézni. Még szerencse, hogy ő 

legalább esténként 
a saját színpadjáról 
kifejtheti a politikai 
nézeteit. Most is ép-
pen egy nagy beszé-
det szándékozik tar-
tani az aktuális köz-
életi kérdésekről. 
Mindjárt meg is ala-
kítja a képviselő-
házat. Kijelöl a kö-
zönség köréből egy 
elnököt, akinek szi-
gorú kötelessége a 
rendre ügyelni és az 
elnöki csengőt eré-
lyesen kezelni. Meg-

jelöli, hogy a közönség melyik része 
ellenzék és melyik a kormánypárt 

és felhívja őket, hogy csak minél sűrűb-
ben zavar ják meg közbeszólásaikkal. 
Azután elkezdi a nagy beszédet, mely-
nél mulatságosabb és szel lemesebb 
szatírát alig hallottunk még. Ilyeneket 

Nagy Endre mond Nagy Endre: Nem értem 
megjött a nyaralásból 

Szakmáry ra jza 

én, kérem, hogy miért esik 
a korona Zürichben ? Hát nem 
felháborító ez ? Tessék el-

képzelni, a magyar kormány direkt Zürich-
ben készítette a koronát és most kiderül, 
hogy becsapták. Még annyit sem akarnak 
ott érte adni, amennyi a munkabér volt I 
Hallatlan, hogy valaki a saját munkájáról ilyen 
cinikusan bevallja, hogy nem ér semmit . . . 

A közönség nagyszerűen mulat és minden 
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pi l lanatban akad valaki, aki tréfás közbe-
szólással zavar ja a szónokot. Végül 'a jókedv 
o lyan általános lesz, hogy az egész nézőtér 
kiabál, nevet, csenget és az elnök végre is 
kénytelen az ülést felfüggeszteni ! 

De nemcsak ragyogó konferanszaival bő-
vült és színesedett az uj műsor, hanem két 
másik kitűnő számmal is. Az egyik dr. Bár-
sony Lajosnak, a Városi Színház kitűnő 
hangú baritonistájának vendégszereplése, 
aki a „Szevillai borbély" belépőjét és a 
„Carmen" Torreádor áriáját énekli nemes 
művészettel, nagyszerű énektudással . A má-
sik meglepetés Sólyom Jankának vissza-
térése a kabarészinpadra. A rokonszenves 
dizőz, akinek értékes tehetségét majdnem 
egy évig nélkülözte a kabaré , ezalatt az idő 
alatt még jobban elmélyült, játéka, mimikája 
tökéletes. Kemény Simonnak és Lányi Viktor-
nak egy finom hangulatu dalát énekli igen 
nagy sikerrel. 

Az „ujak" mellett azonban ismételten meg 
kell emlékeznünk a régiekről is. Ezek közül 
különösen Pethes Sándorról, akinél jobban 
mulattató szinész-komikusunk alig van. Csupa 
ötlet és humor minden alakítása. Egyformán 
tökéletes, mint nőimitátor, hasbeszélő bábu 
és cigányprímás ! De sok tapsot arat Abonyi 
Marianne bájos rokokó dalaival és nagyon 
tetszik a kis operettben alakított takaros 
szobalánya is. Rengeteg kacagást viharoztat 
fel esténkint a Samu, a neje és a felelőtlen 
elem cimü kis komédia is, melyben az érett-
ségin elbukott és a városligeti ka landban 
mégis éretté ütött diákot nagyon kedvesen 
és ötletesen játssza meg Dénes György és 
éppen olyan kitűnő a regényes haj landóságú 
feleség szerepében Kálmán Erzsi és karak-
terisztikus, jól megrajzolt kabinetalak Czobor 
Ernő, mint férj. 

A zenei számok közül változatlan nagy 
sikere van az Ismerkedés a Ligetben cimü 
kis operának, melyet K. Váradi Olga és 
Szentmihályi Tibor bravúrosan, az ériékes 
és szellemes zenéhez méltó művészettel és 
humorral já tszanak és énekelnek. 

Az egyes számokat természetesen Nagy 
Endre konferanszai vezetik be és ezek már 
egymagukban biztosítják az estnek nemcsak 
magas művészi színvonalát, hanem sikerét 
is. Nincsen még ircnk, akinek szeme éleseb-
ben látná meg a pesti ember ezernyi baját 

és f inomabb elmeéllel tudná azokat föltárni. 
Nagy Endre "ért ahhoz, hogy ugyanakkor, mi-
kor maró gúnnyal ostorozza a közállapoto-
kat, egyben fölényes és derűsen bölcs kriti-
kát is gyakorol azok felett, mintegy jelzi a 
jóvátétel útját is. Nemcsak nevetni, hanem 
észrevétlenül meggondolkoztatni is tud és 
ezek ad ják meg konféranszainak egyéni za-
matját és fajsúlyos értékét. A közönség tün-
tető szeretettel ünnepli minden este és Nagy 
Endre ezt a szeretetet azzal hálál ja meg, 
hogy egyre jobbat t d . 

j Ferenczy Mala | 

A Renaissance Szinház fiatal, tehetséges 
művésznője, hosszú szenvedés után a mult 
héten meghalt- Ferenczy Mata huszonkét-
esztendős volt é s ebből a huszonkét évből 
t izenhat évet töltött a színpadon. Valamikor, 
mint csodagyermekről beszéltek róla és a 
halál meggátolta abban , hogy megmutassa : 
nemcsak mint gyermek, hanem mint színésznő 
is csodás lett volna. Szegénykét a szinész-
világ nagy részvéte mellett temették el. 
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Egészen bizlos, hoc 
Már megvolt Szomaházy' István remije-

inek bemutatója a Sziget Színpadon, de mi 
falár a próbákon is megállapítottuk, hogy 
Sári egészen biztosan nagy nő lesz Pesten. 

Mindenki ismeri Szomaházgnak a » Alé-
sé k az Írógépről« cimü regényét, amellyel 
íannak idején úgyszólván máról-holnapra hó-
dította meg! a népszerű iró, az összes fiatal 
leányok szivét. Ä »Sári nagy nő lesz« is 
(egy ilyen karrier-történet. Arról van benne 
szó, hogy... de inkább elmondjuk röviden 
(az egész meséjét. Roppant érdekesen kez-
dődik. A nagy színház nagy igazgatójának 
nagy irodájában éppen együtt vannak a 
nagy művésznő, a nagy igazgató és a nagy 
szerző. A nagy primadonna borzasztó mér-
Iges, mert a nagy iró nem ir neki valami 
Igazán nagy szerepet. Kétségbeesésében ki-
jelenti, hogy inkább maradt volna ujság-
éruslány. 

— Stopp! —I ordít a nagy szerző. — Ez 

7 Sári nagy nő lesz; 
lesz a nagy szerep! Megírom, hogy hogyan 
lettéi nagy színésznő. 
( Az ötlet tetszik a nagy igazgatónak, meg 
la nagy primadonnának is. 

Tehát a nagy iró hozzákezd, hogy meg-
írja. Ez az előjáték. Az első képben mar 
kész is a darab, már be is tanulták, 
sőt mikor a függöny felmegy, pont akkor 
kezdődik a bemutató. Sári (Somogyi Nusi) 
ott áll, mint kis ujságárus leány és olyan 
enrfivalóan bájos, hogy Biró és Berényi 
fPataki) cégtársaknak* csakhamar nagyon 
tnegtetszik, Imire elhatái ózzák, hogy Sári-
ból nagy színésznőt csinálnak. Most kezd 
Sári nagy nő lenni. Elbúcsúzik a Ligettől, 
de Benőt (Dénes Oszkár), akit borzasztóan 
szeret, elviszi magával a szinésziskolába is. 
Már ott is vagyunk egy tipikus pesti színész-
iskolában, ahol bizony mit tagadjuk, Sárit 
nagyon kikezdi a pletyka. Intrikálnak elle-
ne, gúnyolják és éppen akkor érkezik Be-

„Lellei nyaralók" 
Dr. Strancz Elemér, Rátkai Lacika, dr. Országh Sándor, Nádor Jenő, Nádor Jenőné, Rátkai 

Márton és Tamássy Edit Balaton-Lellén 
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'Nyaralási pályázat) 

T. Mátray Erzsi és Törs Tibor 
a balatonszemesi strandon 

Sellmann felv. 

rényi, amikor rongyos cipője és harisnyája 
miatt csúfolják, Berényi elhatározza, hogy 
kiöltözteti Sárit. El is viszi rögtön magá-
val egyik legnagyobb d'ivatiteletbe, ,ahol 
Sári percek alatt előkelő dámává alakult át. 
Innen Sárit egy bárba viszi, ahol min-
denki lángol érte, de ő hiii marad1 Benőhöz. 
Ezután elmennek Trouvilleba, a tengerpartra!, 
ahol szintén meghódít mindenkit. Közben 
megismerkedik egy nemzetgyűlési képviselő-
vel is, megvan a soká áhitott hatalmas siker, 
nyaralót vesz a Hűvösvölgyben, de erényién 
•azért mégsem esik csorba, mert változat-
lanul Ii|üí marad Benőhöz. Äz utójátékban 
az öltözőjében találkozunk vele. Előadás 
után vagyunk {és a siker óriási. 

Eddig a darab, a szereplők pedig1 olyan 
nagyszerűek, hogy köteteket lehelnie róla 
írni. Somogyi Nusi a rikkancslány, a szjn-
növendék, a demimonde, majd a primadonna 
szerepében a legnagyszerűbb. Ä pertnerp, 
Dénes Oszkár, kinek hasonlóan nagyszerű 

szerepe van, szintén kitűnő. Berényit, a 
Biró és Berényi beltagját Pataki Ferenc 
játssza, mig' egy kisgazda pompás kaibinetfi-
gUrájában Szentiványi Kálmán kacagtatja 
meg1 nagyon sokszor a közönséget. Pompás 
alakok még' Pázmánné, Szász IIa, Doktor 
János, Hajdú és Papp Mihály is, valamint 
egy! sereg szép lány és egy csomó csinos 
fiu egészítik ki a nagyszerű ensemblet. 

Ä zenét részben összeállította, részben 
6zerzette Losonczi Dezső, mig a zenekart 
!Nagypál Béla dirigálja. Losonczi remekelt 
ezekkel a számokkal. Ä strand duett-et, az 
ügy szép a szende nö-t és a Dal a tie 
női hörmöcskéröl kezdetűt pedig1 már az 
előadáson is biztosan énekelni fogja a kö-
zönség. Nem szabad elfelejteni azt sem, 
íhogy a darab tele van egy csomó kitűnő 
'aktualitással, ami csak hozzájárul ahhofc, 
'hogy az előjelekből itélve, Sári egészen 
biztosan nagy nő lesz. 

S karrierje megcsinálásában a szerzők-
kel egyforma érdeme van a rendezőnek 
í— Tihanyi Vilmosnak. 

(Nyaralási pályázati 

Zahler Magda és Radó Teri 
a siófoki s trandon 

Bossányi felv. 
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nébi 
komoly stlnésji "karriert 

csinált Bécsben 
Wien, julius 15. 

A Roland-Bühnetöl, ahol két esztendővel 
ezelőtt angol táncokkal kezdte, a Kammer-
spíeleig, ahol most egg brilliáns francia 
bohózat főszerepét játssza, a Piater-strasse 
És a Rotenturm-strasse között, két év alatt 
mindössze, egy rokonszenves és elragadó 
magyar talentum járta meg azt az utat, 
amely odahaza is nehéz, idegenben pedig 
verejtékesen göröngyiös: az érvényesülés és 
a siker útját. Becker Baby, aki elképzel-
hetetlen volt Budapest nélkül, 'amelynek 
bűbájos atmoszférájában nőtt fel s aki 
nélkül elképzelhetetlen volt Budapest, 
amelynek színfoltja, érdekessége, specia-
litása, sőt pikantériája volt egyben, kél 
esztendő alatt csodát müveit: a kis erdélyi 
lány, akinek már Budapest is idegen ar-
got-ot jelentett, idegen nyelven és idegien 
miliőben meghódított magának egy idegen 
Várost, Bécset, amelynek a valutája lehet 
rossz, politikai helyzete szomorú és gazda-
sági perspektviája siralmas, de művészi 
lelete egészen elsőrendű és egészen nyugati, 
ahol legény legyem a talpán, aki meg tudja 
állani $ helyét. 

Mindegy, hogy melyik színpadon és mi-
lyen környezetben: a Hofoper világraszóló 

Becker Baby 
a bécsi Kammerspiele tagja 

Becker Baby 
a bécsi Kammerspiele tagja 

előadásai és a Kammerspiele produkciói 
között nincs különbség1 a szándékban: ab-
szolút értékű művészit nyújtani. Ä Deutsches 
Volkstheater kamaraszínházát)an, a Kam-
merspieleben, amelynek téli szezonját 
Schnitzler Reigen-jének előadása tette emlé-
kezetessé, julius elsejére egy érdekles és 
Vakmerő francia bohózatot készítettek elő: 
Malin, francia iró L'aventure en Morocco 
cimü bohózatát, amelynek a német fordítás-
ban Abenteuer in Marokko lett a Cime. Ma-
rokkói kaland. R darab obligát francia 
bohózat-figurái között van egy egészen ori-
ginális és nehezebben megrajzolható alak 
is: Fatime, a marokkói bennszülött leány, 
az afrikai szépségl a maga ősi és érintetlen 
eredetiségével és vadságával, szeretetre-
méltó trópusi primitívségben, akinek rövia 
mondatai és vad gesztusai, jelenléte és 
fellépése körűi forog az egész darab. Fo-
rest, a Burgtheater hires színésze rendezte 
'a darabot s igazgató, rendező és titkár &> 
színházi beavatottak Bécs harminchárom 
színházában nem találtak egy megfelelő 
Fatimét, egy fiatal színésznőt, akinek ori-
ginalitása lehetővé és elfogadhatóvá tegye 
ä marokkói lány merész figuráját. 

Ä Feminából, ahol szeptembertől juliusig 
Becker Baby végigtáncolta és végigénekelte 
a szezont, ahol a kis exquisite szinpad 
primadonnája lett és Bécs közismert neve-
zetessége, a kis kabaréból hívták meg Bécs 
első színpadjára, a Kammerspielebe Becker 
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Baby t. És Budapest kis hermelines és az 
Operában egészen a napi hirekig dekoltált 
csibésze, a »Baby«, a játékszernek és pletyka-
tárgynak kezelt, de odahaza egy pillanatra 
komolyan nem vett pesti zseni komolyan 
'vette a dolgát. Komolyan vette a megtisz-
telő feladatot és művészileg1 jelentős munkát 
és megtanulta egyheti próbák alatt az 
idegen nyelvű szerepet és — ez már ma-
gyar talentumok megszokott diadala ide-
genben — nagy sikert aratott. Publikum, 
Sajtó, általános tetszéssel fogadta a kísér-
letet, de a legbuzgóbb Beckerbabyánusok, 
akik a nazarénusok vakbuzgóságával hisz-
nek ennek a kedves lánynak a talentumá-
ban, kénytelenek meglepődni a produkció 
fölött, amelyet szinészileg tökéletesen, origi-
nalitásban felülmúlhatatlanul, megjelenés-
ben, játékban, beszédben egyformán ki-
tűnően és stílszerűen nyújt Becker Baby a 
nem könnyű és nem egyszerű szerepben, fl 
harmadik felvonásban van egy kis jelenete 
—- tőrre'l a kezében az afrikai lány1 a hűtlen 
fehérre tör — ezt Mistinguett kisasszony 
se csinálná jobban. 

Babyt elismeréssel kell kisérni az utján, 
amely minden jel szerint ezidőszerint az 
Orient-expresz középutján áll: vagy vissza 
Budapestre, vagy el Párisba. Minden attól 
Ifiig g, hogy mikor megy ki a Westbahnhofra. 
Amikor a vonat jön Párisból, vagy megy 
(Párisba. —>'. 

Képviselő, mini köllő 
A nemzetgyűlés egyik érdemes és harcos 

tagja, Pakots József, szoros nexusban van a 
színházi világgal. Két színdarabját — „Egy 
kariier története" és „Tévelygések" — a 
Nemzeti Színház játszotta s színikritikusa is 
volt évekig a Magyar Hírlapnak. Amikor 
Pakots a parlamenlben szüzbeszédét megtar-
totta, Faragó Jenő, aki a Magyar Hírlap-
nál szerkesztője volt Pakotsnak, levélben 
üdvözölte a képviselőt. Pakots m o s t a követ-
kező verssel válaszolt Faragó Jenő levelére : 

Kedves Jenőm ! 
A rimek, ritmusok régi mesterének 
Szóljon ez a rövid há laadó ének — 
Még akkor husz évvel kevesebbet irtak. 
Mikor dajkált engem a jó Magyar Hirlap. 
Újságírók között te voltál a bába , 
S szeretettel tettél nem egyszer tisztába — 
Busulhatsz most nagyon e könnyelmű 

[tetten, 
Ugy nekibuzdul tam, hogy honatya lettem. 
De azért jó Jenőm, a pedigrém tiszta. 
Nem vagyok én ma sem, csak egy zsur-

[nalista. 
Az álmot á lmodó kis ujságirócska, 
Hálásan köszöntő híved Pakots Jóska 
Pakots József biztosan a par lamentben is 

olyan sikereket fog aratni, mint a színpadon 
s a Magyar Hir lap hasábja in . 

Vasárnapi társaság Illés Józseféknél Máriabesnyőn 
Illés József, Kulka Margit, Dobrovics Márta, Illés Böske, Illés Piroska, Schuller Józsefné, 

Rooz Rezsőné, Illés Jpzsef, Rooz Pisti, Schuller Kató és Klári Diskay felv. 



A „Színházi Élet" sóhivatalnokai egész héten 
szorgalmasan dolgoztak, még a szokásos va-
sárnapi pihenőt sem vették igénybe, hogy a 
beérkezett anyagot hiány nélkül földolgoz-
hassák. Még igy is egész sereg levél maradt 
elintézetlenül a jövő hétre. Ha ez igy megy, 
akkor őszre ki kell bővíteni a Sóhivatal üze-
mét, szóval abban az előnyös helyzetben 
leszünk, hogy átvehetjük a B. listára tett 
tisztviselők egy részét, akiket úgyis a Sóhi-
vatalhoz küldtek. 

16. számú ügy. 
„Kérem sürgős válaszukat arra vonatkozó-

lag, hogy ityeg a fityeg ?" 
tJ».,v Tisztelettel 

JÊ *** Toldy Vali, Bányay 
\ Ernő (Nefelejts-u.15) 

v!jv»«>,, A Wessely Ferenc 
B ä k . | v (Margit-rakpart 50.), 
w R / y dr. Radimeczky La-

j H ß r J t t ^ jos Máv. felügyelő 
. ^^ÉWT j M B f e ^ (Andrássy-ut 70.), 

^^^HnäH^^HBl^ Fischer Miklós 
^ • ^ H B H H gépészmérnök 

• H (Lónyai-utca 40.) 
Mivel a kérdés lé-

nyegével nem vol-
Dr. Gálos Géza nj elvtudós tunk teljesen tisztá-

ban, dr. Gálos Géza 
nyelvtudóshoz fordultunk, aki az Alrrássy-tér 
14, szám alatt lakik s aki a következőket volt 
szives mondani : 

— Bevallom, nem szívesen felelek erte a 
kényes kérdésre, Ha grammatikai alapon 
nézem, akkor nem mondhatok mást, mint 
hogy a legsúlyosabb és legmegbocsáthatla-
nabb merénylet ez a magyar nyelv szép-
ségei és szabályai ellen. 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsé-
nak hivatalos 

döntése 

Toldy Valiéstsai 
kérdése tárgyá-

ban 

Köszönjük kérdését, jól, 
de mint dr. Gálos Géza 
nyelvész ur volt szives 
megállapítani, sajnos, nem 
szabályosan. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-

nak hivatalos 
döntése 

B. F.-né 
kérdése tárgyé-

ban 

Értesítjük, hogy Ku-
bányi ezidőszerint nem 
találja a szivét. Lehet, 
hogy éppen Önnél vesz-
tette el. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

SZÍNHÁZI élet * 14 

17. számú 

ÉÉÊ H k Miért nem 

^BÉll j l l I w B p f t dobog Kubá-
JJKW nyi szive én 

2 K L értem, mikor 
' • • j r ^ M M » ^ az enyém 11 

erte dobog? 

J B f ^ ^ J m l g H Tisztelettel 

Kubányi György G ö d ö l l ő 

Természetesen magához Kubányi György-
höz, a Ro>al Orfeum tagjához fordultunk föl-
világositásért. 

— Mondják meg kérem a kérdezőnek, hogy 
Kubányi ezidőszerint nem érzi a szivét — 
válaszolta — s igy nem tudja megállapítani, 
vájjon dobog-e? 

Elintézés : 

18. számú ügy. 
„Hol van a kutya eltemetve ? — kérdi a 

kutyám." Tisztelettel 
Kovácsik Ilona és Viki 
V , Berzencei-u. 26. II. 16. 

Villamosra ül-
tünk és meg sem 
álltunk a gyep-
mester gyóli-uti 
telepéig. A mes-
ter az erdőben 
füstölgő gyárte-
lepre mutatott. 

— Ott mindent 
meg fognak tud-
ni — mondta. 

Közeledtünk az 
épülethez, mely-
nek fölirata igy 

KovScsik Ilona és kutyája h a n g z i k : 
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Budapest Székesfővárosi 
Állategészségügyi telep 

Székesfővárosi szappangyér 

Vad csaholás hangzott ki a kőfalak közül. 
Be akartunk lépni az épületbe, de a portás 
csak a főváros engedélyével volt haj landó 
beengedni bennünket. Visszatértünk tehát a 
fővároshoz, ahol kijelentették, hogy adjuk be 
kérvényünket, két-három hét alatt okvetlenül 
megkapjuk az engedélyt. 

— Hát itt van a kutya eltemetve ! — gon-
dolta a „Színházi Élet" sóhivatalnoka, miköz-
ben engedély nélkül ismét visszatért az Állat-
egészségügyi telephez, illetve Székesfővárosi 
szappangyárhoz. Most már egyáltalán nem 
lehetett többé ugatást hallani, amiből arra 
következtettünk, hogy a kutyaegészségügy a 
legjobb mederben halad. Csakhamar meg-
tudtuk, hogy amely kutya nem ugat, az meg-
döglött. Temetkezési helye részben az Állat-
egészségügyi telep, részben a fővárosi 
szappan. 

Elintézés : 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Kovacsik Ilona 
és Viki kérdés» 

tárgyában 

Tisztelettel jelezzük, hogy 
a kutya a gyáli-uti Állat-
egészségügyi telepen va.i 
eltemetve, csakhogy ko-
porsó helyett a székesfő-
városi szappanba lesz 
fektetve. Tisztelettel 

a Sóhivatal 

Silbermann Aladár 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
pont Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Wogh Miklós 
kérdése tárgyá-

ban 

Értesítjük, hogy lehet 
fából vaskarikát csinálni. 
Ha gondot csinál magá-
nak abból, hogyan lehet, 
forduljon egyenesen a 
király-utcai céghez. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

20. számú ügy : 
„Tisztelt Sóhivatal 1 Én azt kérdem, miért 

nem rendezik a színpadot a közönség előtt ?" 
Tisztelettel : 

Orbán Gyula 
Csengeri-utca 12., II. 39 

E kérdésre vonatko-
zólag Tihanyi Vilmos, 
az Unió főrendezője 
igy válaszolt : 

— A kérdés módfelett 
érdekes, talán érdeke-
sebb, mint a felelet. 
Azért nem rendezzük a 
színpadot a közönség 
előtt, mert akkor a 
közönség valószínűleg 
nem tudná olyan élve-

zettel nézni az előadást, ami nagyon is ért-
hető, ha elgondoljuk, hogy milyen rengeteg 
bajjal és küzdelemmel jár egy-egy fölvonás 
bediszletezése. Azt hiszem, a közönség tilta-
kozna ez ellen legelőször. 

Elintézés : 

Tihanyi Vilmos 

19. számú ügy. 
„Miért nem lehet fából vaskarikát csi-

nálni ?" Tisztelettel 
Wogh Mihály 

(Vd. Beckerek. Zitni trg.) 
Ebben az 

ügyben nem 
fordulhattunk 
máshoz fel-
világosításért 
mint egy vas-
kereskedőhöz 
Ki tudja, ha 
ő nem ? A 
király-utcai 
Rechnitzer 

vaskereskedő 
cégnél Silber-
mann Aladár 
ur a követke-
zőkben vá-
laszolt a kér-

désre : Miért nem lehet fából vaskarikát csi-
nálni? 

— Ki mondta, hogy nem lehe t? Igenis 
lehet. Csak a módját kell tudni. 

— Ez az kérem! — kiáltott sóhivatalnokunk 
örömmel. — Tehát mi a módja ? 

— Az az én titkom — mondotta Silber-
m a n n ur. 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsé-
nak hivatalos 

döntése 

Orbán Gyula 
kérdése tárgyá-

ban 

A darabokat azért nem 
rendezik a közönség előtt, 
mert ez a közönséget kí-
nosan befolyásolná élve-
zetében. És mi maradna 
meg az illúziókból, ha 
minden ember beláthatna 
a kulisszák mögé? 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóh iva ta l ü z e n e t e i : 
Móricz Gyöngyike. Leány fa lu . Elment a 

tegnapelőttöt megkeresni. 
M. M a c a . Hogy miért nincs fiatalember 

Balatonbogláron ? Visszahúzódtak, mint a 
Balaton. 

G a r a b o n c i á s . Megkérdeztük. Azt válaszolta, 
hogv azért mossa nagypénteken a fiát, hogy 
legalább húsvétra tiszta legyen. 

Köves i A r a n k a . Az eső esik. A dollár 
többnyire emelkedik. 

K. J. ("Eger). Tudtunkkal Egerben a korsó 
nem a kútra, hanem a pincébe jár. Ott meg 
vigyáznak rá. 

P. Lia, Újpest . Ön csak a saját cimét irta 
meg. A hüllen urét nem. Hát hogyan dönt-
sünk a kényes kérdésben a másik fél meg-
hallgatása nélkül? 
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A balatonleilei strandon 
Bartos Kálmánné pályázata 

Kernstock Károly, az operatőr: Vi-
rág Árpád, a szcenikus: Fazekas 
Imre, szóval mindenki magyar. A-
első filmjük cime: „Ripp pajtás" 
lesz. Pufi különben gyönyörű hét-
szobás lakásban lakik s kényelem-
szeretetére jellemző, hogy mind a 
hét szobában van telefonapparátus. 

— Minek Pufinak annyi telefon ? 
— Annak, hogyha megszólal az 

ebédlőben a telefoncsengő s ő a 
hálószobában van, ne kelljen keresz-
tül szaladni a kagylóhoz egy csomó 
szobán. 

— Berczy Géza megkezdte már 
szereplését a Cserép! filmgyárnál 1 

— Meg. még pedig igen nagy gá-
zsival. 175 000 márkát kap a „Hei-
delbergi diákélet" főszerepének el-
játszásáért. 

— Petrovichról beszéljen valamit. 
— Petrovich feleségével együtt Pá-

risba utazott. Egy francia filmet 
játszik most s a film műtermi felvé-
telei Párisban készülnek. 

— No, most arról beszéljen, mi 
újság idehaza ? 

— Farkas Imre, a szelidlelkü poéta 
véresen komoly drámát irt. Már be 
is nyújtotta egyik fővárosi szinház 
direktorának. Akik olvasták a drá-
mát, azt mondják nagyszerű. — Lá-

INTIM PISTA. mi újság Berlinben ? 
— Hogyne tudnám, épp onnan 

jövök. Üdvözletet hozok mindenkinek 
Huszár Pufitól, aki nagyszerű szín-
ben van s hizik a boldogságtól, 
mert filmgyára, a Huszár G. m. b. 
H. a legjobb auspiciumok között in-
dul a világhír felé. Pufi gyárában 
különben mindenki magyar. Magyar 
a pénzember : Justus Sándor, magyar 
az igazgató: Kirschner Jenő, a tit-
kár: Vidor Károly, a díszlettervező : 

(Nyaralási pályázat) 

Kiss Rezső fest a siófoki strandon 
Bassányi felv. 

(Nyaralást pályázati 



Vademberek — a Duna mellett 
Baán Tibor felv. 

zár Ödön, a Király Színház igazga-
tója, Lontóra utazott három napi 
nyaralásra. Ez a hir azért is érde-
kes, mert Lázár most volt először a 
gyönyörű loniói birtokon. Eddig csak 
beszélni hallott róla, mert a színház 
annyi dohot ad, hogy sohasem volt 
ideje leutazni. Beölhy László azon-
ban most azzal az indokolással, hogy 
a lontói birtok „közös szerzemény", 
hiszen Lázár is megdolgozott érte, 
kényszeritette Lázárt az utazásra. — 
Grietta Ferenc hosszúbb vendégsze-
replésre Temesvárra szerződött óriási 
gázsival. — Németh Juliska elutazott 
Norderneybe. — A Lombszinpad 
tagjai annak megünneplésére, hogy 
Nagy Endre és i f j . Feszi József most 
eay éve írták alá a szerződést, me y 
egumáshoz köti őket, arany jegy-
pi<ürüt vettek a két direktornak. A 
Feszi jegygyűrűjében N. N., a Nagy 
Endréjében F. S. monogramm van 

annak jelképezésére. hogy most már 
végleg összeházasodtak s a télen ka-
baréi építenek. — Nirschy Emilia 
Párisba szerződött a Theater Champs 
Elysséebe. Szeptember 25-én lép fel 
először. — Kende Gez^, az amerikai 
Magyar Népszava szerkesztője vissza 
utazott Newyorkba. 

— Ezekután még egy kis pletykát 
kérünk. 

— Heti pletykám a következő. A 
művésznő és a költő nagyon szeret-
tek egymást. Da a művésznő a pénzt 
is szerelte s mivel ez a költőnek 
nem volt, a héten egy bankigazgató-
val elutazott az Esiaki-tenger melle. 

— És a kö tő öngyilkos lett ? 
— Nem. _ De irt egy gyönyörű ver-

sei az Északi-tengerről. Kezeiket 
csókolom. 

— Hová szalad ? 
— Üdvözölni a Blaha Lujza Szín-

ház tagiait, akik bevonultak s meg-
nyitották az őszi színházi szezont. 

Nádor Jenő és felesége 
Balatonleilén nyaralnak 
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A Holdév augusztus hava, a küzdelem 
ideje. Az emberek acélos erővel, eszük meg-
feszítésével dolgoznak ebben a szokat lan 
időben s ez a különös jelentősége a Holdév 
augusztusának. Ez a Holdév igen sok min-
denben eltér a hét év előtti és a még azelőtti 
Holdévektől és ez a különössége mindaddig 
tart, mig augusztus hava hétfői napual kez-
dődik. Most kedden van elseje, jövőre szer-
dán. 1928-ban lesz augusztus elseje hétfőn s 
akkor fordul meg az augusztus jelentősége s 
válik jóra. 

A hó első felében született fiúgyermekek 
ál talában balsorsosnak nevezhetők. Kevés-
nek sikerül az életet jó-
módban, bai nélkül leélni 
s mert gyenge akarat-
erejüek is, sok válik ön-
gyilkossá az ezidőben 
szülöttek közül. Az augusz-
tus 7-ike kivétel s ennek 
hatása átmegy 6-ra és 8-ra. 
E körül az idő körül szü-
löttekre ál ta lában nem vo-
natkozik a balsorsos meg-
állapítás. Az előbbi időben 
szülött fiúgyermekek még 
a nőben sem találják 
meg a vigaszukat, sokan 
el is válnak, a legtöbben 
nem nősülnek. 

A Holdév augusztusá-
nak első felében szüle-
tett leánygyermekek félénk 
engedelmes, csöndes ter-
mészetűek s martirszerü 
megadással élik le életü-
ket, még akkor is, ha az nyilvánvalóan rossz. 
A leánygyermekekre is vonatkozik az aug. 
7 s ezt a napot megelőző, meg a követő 
órákra szóló kivétel, mert ebben az időpont-
ban nagy dámák születnek, olyan lányok, 
akik nagy szerencsét csinálnak életükben. 
Nem egy főúri koronát fog viselni. 

A Holdév augusztusának második felében 
született fiúgyermekek elszánt harcosok, akik 
meg nem alkuvó energiával ál lnak szembe 
az élet küzdelmeivel, karakteres emberek, akik-
nek sikerük is van, kudarcot is val lanak, de 
sohasem csüggednek. Természettudós, vegyész 
és orvos születik sok ebben az időszakban. 
mz utolsó két nap igen különös jelentőségű, 
mert a legrégibb följegyzés szerint az akkor 
szülöttek között sok lesz a szerzetes, pap s 
pápák születnek ebben az időben. E korszak 
szülöttei előtt a nő nem fontos, de nem is 
nélkülözhetetlen. 

* " » / / Í W I r M AVA 

A Holdév augusz tusának második felében 
született leánygyermekek sokáig maradnak 
lányok. Intellektueilpályán boldogulnak, álta-
lában csinosak, b a r n á k s azok, akik szokásos 
koron tul menned férjhez, igen jó házasságot 
kötnek. Azok se;m járnak rosszul, akik mind-
végig pár téban maradnak . Nagy tragikák és 
festőnők születnek ebben a korszakban, a 
legtöbb azonban mégis férj nélkül marad. • 

A hó első felében kötött házasságok a fér-
fiakra kedvező, mert a nő egyénisége tartja 
össze a házasság kötelékét s igy a csélcsap 
férjre nézve szerencsés az ezidőben kötött 
házasság. Jellegzetessége ez időszak nászai-

nak, hogy kevés idő előzte 
meg udvarlással és mát-
kasággal. Több válás van 
ezekből a házasságokból, 
mint másidőben kötöttek-
ből. A válás azonban sok 
bajt és kellemetlenséget 
enyhit meg. 

A hó másik felében kö-
tött házasságokat a zajos 
jelzővel lehet illetni. Ez 
azt jelenti hogy van előz-
mény, amely a közvéle-
ményt foglalkoztatta, vagy 
pedig olyan körülmények 
között jönnek létre, hogy 
legalább a családban be-
szélnek róla. Sok elvált 
házastárs lép u j frigyre eb-
ben az időben, főleg nők. 

Utazásra a hó utolsó 
ha rmada nem ajánlatos. A 
hó eleje és a közepe kel-

lemes az utasemberre és nem veszedelmes. 
A Holdév augusztusa a meggondolások és 

a lekésések hónapja szerelemben és üzlet-
ben egyaránt. Az idei augusztus különösen 
bizonytalan üzlet nézőpontjából. Szinte óráról 
órára kell változtatni a teendőket s ez főleg 
külső események folytán áll elő. Uj üzletet, 
de csak rövid lejáratút augusztus 7-én a ján-
latos kötni, de már 11-én szét is kell bon-
tani az üzletet. 

A Holdév augusztusában jó jelentése van 
annak az álomnak, amely tengeri hajóról, 
liftről, paradicsomról, szitáról és egy ingben 
vasaló asszonyról szól, rosszat jegyez a 
vonat, a koldus, a pocakos ember, az árvíz 
és a kihullott haj• Meghalt anyáról álmodni 
nagy szerencsét jelent, lyukas pénzt találni = 
anyagi veszteség. 

A Merkurévről szóló (1921, 1914, 1907, 
1900, 1883, 1876) könyv a kiadóhivatalunk-
ban kapható. 
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Hetekkel ezelőtt, mikor sajtóbemutatója 
volt »A kis Cia katonái«-nak, mér beszá-
moltunk részletesen erről a pompás szkeccs-
ről. Mindazt, amit akkor irtunk, igazolta 
a darab eddigi nagy sikere. Amerikai mód-
szer szerint, előbb a nagy vidéki városok 
mutatták be és csak a vidéki körút után 
kerül szinre a fővárosban, Budapesten. 

Egymás után játszották Szegeden, Deb-
recenben, Nyíregyházán, Győrött, Szombat-
helyen, Baján, Békéscsabán és Keszthelyen. 
Mindenütt hatalmas sikere volt, a közön-
séget teljesen meghódította elsősorban a 
főszereplő, a drága kis Jaczkó Cia, másod-
sorban a pompás darab maga, a finom, 
hangulatos, kedves filmszkeccs. 

Ä vidéki sikerek után, augusztus 25-én 
tűzi műsorára »A kis Cia katonái«-t az 
Omnia és két héten keresztül fogja egy-
folytában játszani. 

Teljesen érthető a szkeccs népszerűsége, 
olyan tárgyat dolgoz fel, amit mindenki 
örömmel néz meg, a felnőtt, hogy gyönyör-
ködjék a gyermekszív bájos ötleteiben, — 
a gyermek, hogy osztozzon kis társa sorsá-
ban. Akinek gyermeke van: a színpadon 
a saját gyermekét is csodálja, akinek nincs, 
az ott talál magának egyet vagy ott vigasz-
talódik, hogy az életben nem talált. 

Megfogja a sziveket, könnyeket csal a 
szembe és mosolyt varázsol az arcra és az 
a derű; a,mi a filmről és a színpadról egy-
képen felénk sugárzik, megjavítja és meg-
tisztítja az embereket. Különös hatása van 
a gyermeklélek ilyetén csillogásának az élet 
robotjában elfásult emberekre, akik soha 
még ennyire nem sirták és sóhajtották visz-
sza eltűnt ifjuságukat, drága gyermekkoru-
kat, ami csak egy könnyes emlék már, 
Semmi több, mint ma, amikor az élet száz 
tüskéje tépi és marcangolja őket. Mert mi 
'van más öröm az életben, mint visszaál-
modni a multat, az ifjúságot, a gondtalan, 
a drága, az örök mosolygós gyermekkort? 

És »Ä kis Cia katonáidban gyermek-
korunk jön vissza, rózsás ujakkal álomba 
ringat ez a filmszkeccs. Äki e sorokat ol-
vassa, emlékezni fog gyermekkora 'had-
seregeire, a fakardra, durranós puskára, 
papircsákóra, amivel olyan jó volt kato-
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násdit játszani. Ki nem volt tábornok, vagy 
pláne király?! Melyikük nem álmodta ma-
yát — holott nem is ismerte — Napoleon*-
nak, vagy Rózsa Sándornak? Mindenki. 
És aki játszott katonásdit, az most okvet-
lenül megnézi a kis Ciát, mint kapitányt, 
aki pedig nem "játszott, az ne is nézze meg, 
annak nincs hozzá elég szive, hogy meg-
értse ezt a filmszkeocsét. Mert ehhez sziv 
kell és sok drága szép emlék. 

»A kis Cia katonái«-ban Cia nemcsak 
egy gyerekhadsereget exerciroztat, hanem 
ráncba szed egy valódi, hamisítatlan', nagy 
'katonát is, akinek igazi kardja van, igazi 
csillagjai a gallérján és igazi hadsereget 
dirigál — a nagypapáját. Mert a nagypa-
pája katona, ezredes, még pedig nagyon 
szigorú ezredes, akitől nemcsak a katonái 
félnek, hanem a kis Cia mamája is, mert 
az ezredes-nagypapa nem szereti őt, nem 
akarta, hogy a fia feleségül vegye. Mégis 
elvette. Äztän, hogy elvetne, kiütött a há-
ború, katonának kellett mennie az ezredes-
sel eglylütt. Az ezredes hamar hazakerül, 
de a fia fogságba jut. Szegény kis Cia 
és a mamája várják-várják haza, de csak 
nem jön. Az ezredes is nagyon várja és 
keseilü napjait a kis Cia arfa használja 
fel, hogy a mamájával kibékítse őt és j 
hogy boldog hármasban várják a negyedi-
ket, az apát, férjet, fiut... 

»Ä kis Cia katonái« irodalmi filmszkeccs 
lés éppen énnek tudható be, hogy olyan 
nagy sikert aratott. Csupa finomság, ked-
vesség, derű, báj az egész. A siker oroszlán-
része mindenesetre a szereplőket illeti, 
elsősorban a drága kis Jaczkó Ciát, aki 
ezzel a szerepével egy nagyon nehéz fel-
adatot oldott meg valóban tökéletesen 
Jaczkó Cia a szó nemes értelmében) vett 
»csodagyermek!« Partnerei: az édesanyja 
szerepében L. Horváth Manci, a nagypapa 
szerepében Szomory Miklós és egy tiszti-
szolga humoros figurájában Várnay László 
jigen jók. A filmszkeccs tánc- és énekszá-
maihoz Jaczkó Rezső, a kis Cia édesapja 
irt pattogó ritmusu, fülbemászó muzsikát, 
a szövegkönyvet pedig Adorján László irta. 
A filmrész rendezése Balogh Bélát dicséri, 
»A kis Cia katonái«-t a Tüchten Jenő cég 
hozza forgalomba és nemsokára módjuk-
ban lesz a pestieknek is gyönyörködni 
ebben a pompás szkeccsben, az Omniában. 
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Sodorna és Gomorra 
Irta : VÀRKONYI MIHÁLY 

Jó pár hónapja, hogy nem voltam itt-
hon, igy hát alig jutott idő, hogy ezalatt 
munkámról beszámoljak. Csak most, alig 
liél hete fejeztük be Kertész Mihály ren-
dezésében az európai filmpiac egyik leg-
nagyobb kolosszusát, a »Sodoma és Go-
morra« cimü filmet. E film két részből 
ill, körülbelül 4000 méter hosszú. E na-
pokban volt a házi bemutató, amelyen 
än nem lehettem jelen, mert e pár sza-
lad napomat Budakeszin akartam tölteni 
szüleimnél. Kaptam azonban két szép,: 
meleghangú sürgönygratulációt. A rende-
sőm és Vajda László, a darab irója (és 
szcenirozója volt a feladó. A sürgönyben 
langsulyozzák az én egyéni külön sike-
remet a bemutatón. Természetesen igen 
örültem a isikeremnek, hisz több, mint há-
romnegyedévi munkának az eredményét je-
lenti. Mint hallom, a »Sodoma és Go-
morra« novemberben fog Budapesten 
szinrekerülni. 

Már a jövő héten kezdjük uj filmün-

ket, szintén Kertész Mihály rendezésé-
ben. Kertész ma már nemcsak Bécs első 
rendezője, de a német és amerikai piac 
egyik legismertebb nevii rendező-művé-
szévé forrta ki magát. U j filmünk iSchnitz-
ler világhirü témája, a »Junge Medardus« 
lesz. Ennek a rendkívül érdekes tar-
talmú szindarabnak filmmé való átdolgo-
zása máris nagy szenzációként hatott az 
egész külföldi filmvilágban. Hisz Schnitz-
lernek ez lesz az első nagystílű filmje. 
A címszerepet én alakítom. Nagyon mély 
és értékes szinészi feladat. Alig volt még 
művészi feladat, amely ennyire érdekelt 
volna. Most még arra törekszem, hogy 
a darab egynéhány szép figuráját szin-
tén magyar színésszel töltsük be. Hogy 
ez mennyiben fog sikerülni, még nem' tu-
dom, de remélem, Schnitzlernek sem lesz 
kifogása, ha egy pár magyar tehetség még 
színesebbé teszi majd e Napoleon-kora-

beli pompás témát. Azt hiszem, hogy 
a »Junge Medardus« is szinrekerül még 
a jövő szezonban. Még! csak annyit a So-
domáról, hogy a film körülbelül egy mil-

liárd osztrák koronába került. 

VÁRKONYI MIHÁLY a Sodorna és Gomorra egyik jelenetében 
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Újra dolgozik a Star! 
Hat egész estét betöltő mesefilm készül 

A Híivösvölggbe kirándulók, akiknek útja 
p Star pasaréti gyártelepe mellett vezet el, 
kellemes meglepetéssel vették észre a mult 
hét csütörtökjén, hogy a már régóta néma 
telepen szokatlan sürgés-forgás, eleven élet 
lüktet. Mint a futótűz terjedt el /a szen-
zációs hir a mozi barátai között, hogy a 
Star, a legnagyobb magyar filmgyár újra 
megkezdte működését, megnyíltak a nagy 
üveges műtermek ajtói, rendezői sipok ffity-
tyentenek, felvevőgépek berregnek és a nagy 
fényszórók vakitó fénycsóvákat vetítenek a 
színészek szines, örvénylő hadára. 

A nagy esemény hinül vétele után nyom-
ban felkerestük Namény'i Mihály igazgató 
forat, aki kérdésünkre a következőket adta 
elő: 0 

— A hir Syazt a Star-filmgyár csakugyan 
ufra megkezdte a munkát. Hosszas tárgya-
lások után sikerült megegyeznünk egy elő-
kelő amerikai filmgyárral több film elké-
szítésére nézve. Az amerikaiak már hetek-
kel ezelőtt el is küldték rendezőjüket, Ken-
dali urat, akivel abban állapodtunk meg|, 
hogy egyelőre hat darab, egyenkint öt 
felvonásra terjedő gyermekfilmet készítünk. 
Hangsúlyozom, hogy Kendall urat kivéve, a 
filmek elkészítésében csupa magyar ember 
Vesz részt. így például a teljesen újszerű 
és művészi értékű festményekkel ellátott 
díszleteket Kovács Sándor iparművész ter-
vezte, az operatőr Kovács István, a segéd-
rendező Pártos Imre. Az összes szereplők 
kivétel nélkül ugyancsak magyarok. Mond-
hatom, ritkán készült még film annyi elő-
zetes gonddal és mindénre kiterjedő figye-
lemmel, mint a sorozatot megnyitó első 
mesefilmünkké és illusztrálására talán elég 
annyit megemlítenem, hogy az előkészítés 
munkája kerék hat hetet vett igénybe. Ez-
lalatt készültek el a káprázatosan szép jel-
mezek is, melyek közül különösen a külön-
féle állatkosztümök mesteri megoldása és 
művészi szépsége fog! nagy feltűnést kelteni. 
Ebben a filmben ugyanis csupa gyermek 
játszik, akiknek egy része a mesék kedvelt 
állatkájait, a békát, varjut, tyúkot, macs-
kát fogják megeleveníteni, de ugyancsak 
gyermekek alakítják a nagyapó, nagyanyó, 
király és királynő szerepeket is. Két kis uj 

csodagyereket fog majd a közönség e fii— 
pien megismerni, Buchwald Jenőt és Jeldwig 
Henriettát, akikről az amerikai rendező a 
legnagyobb elragadtatással nyilatkozott, fl 
filmek szcenáriumát Kendall már készen 
hozta magával AmerikáMl. Amennyiben a 
mesefilmek elkészítése zavartalan és külső 
eseményektől nem gátolt nyugalommal foly-
tatható Je, ugly a Star újra megkezdett mun-
kája a magyar filmgyártásnak egy virágzó 
és sok sikerrel biztató feltámadását jelenti. 
örömmel mondhatom, hogy a hatóságok 
és különösen a rendőrség részéről meleg 
és megértő jóakaratra találtunk, különösen 
Marinovich főkapitányhelyettes könnyítette 
meg1 a külső felvételek ügyét. Annál saj-
nálatosabb, hogy ezt g megértő támogatást, 
melyre pedig a teljesen legyengült és hal-
dokló magyar filmgyártásnak annyira szűk-
(sége lenne, már sokkal kevésbé találtuk 
meg bizonyos művészi körökben. Mindazon-
által reméljük, hogy: a szeretet és lelkesedés, 
csakhamar egyetlen sorompóba fog vala-
mennyiünket állítani. 

Mi is azt reméljük, hogy az újra meg-
indult magyar filmgyártás, amelynek virág-
zásához sok ezer ember egzisztenciája fűző-
dik, csak barátokat és jóakaró segítőtársa-
kat fog találni diadalmas útjában. Nem 
győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire fontos 
ez, hiszen a külföldi tőke tartózkodásának 
egyik legfőbb oka éppen azokban a nehéz-
ségekben rejlik, melyekkel a vállalkozóknak 
lépten-nyomon meg kell küzdeniök egy-egy 
magyar f i t e elkészítésénél. De különösen 
fontos ez jnost, amikor a hosszú tetsz-
halál után először indul meg legnagyobb 
gyárunkban a munka, -melynek sikerére a 
legélesebben figyel az egész filmvilág. Két-
ségtelen, hogy amennyiben |az uj Star-filmek 
készítői azt jelentik majd a külföldnek, hogy 
itt minden és mindenki a legnagyobb elő-
zékenységgel szolgálja a filmgyártás üyát, 
ügy rövidesen a magyar 'filmgyártásnak 
;egy uj, sohasem remélt fényes korszaka 
fog felvirradni. A magyar föld és magyar 
tehetség mellé még csak egyetlenegy do-
logra van szűkségünk: a magyar üzleti 
érzékre, melynek első és legfőbb sza-
bálya az, hogy az összetartás erejével szol-
gáljuk azt az ügyet, melynek sikere sok 
ezer embernek kenyerfet, az egész országnak 
pedig előnyt és dicsőséget szerez. 
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Robinson Crusoe 
az Elhagyottak völgyében 

Tul kell 
lenni a har-
madik X-en, 
hogy belere-
megjen az 
ember, vá-
gyódva, bol-
dogtalanul, 

vagy boldogan minden emlékre, mely 
gyermekkorát juttatja eszébe. Az élet 
delén kezd fájdalmas lenini a gyer-
mekkor gondtalansága, az első játék, az 
első csók, az első csalódás, az első könyv, 
az első könny... A gyermekkori élmények 
ilyenkor zengenek fel elementáris erővel, 
ilyenkor jön vissza csodálatos hűséggel min-
den érzés, gondolat, vágy, fájdalom. Ilyen-
kor emlékezünk vissza, hogy valamikor hajó-
sok akartunk lenni valamennyien, nem 
is azért, hogy, Világot lássunk, hanem azért, 
1— hogy hajótörést szenvedjünk. 

Oh, Robinson Crusoe, az első könyv és 
az első leghatalmasabb élmény, mely magá-
ival ragadott bennünket!... A városligeti tó 
partján, vagy a budai hegyekben és vi-
déki városok erdeiben, csalitjaiban ki nem 
játszott gyermekkorában » R o b i n s o n é t ? Ki 
nem látott finoman iveit fiancia cipők 
nyomátn a porban — emberevők lábnyomát 
lés jki nem akarta vájjon hajdan, sok esz-
tendővel a bizonyos három X előtt, egyik 
vagy másik barátját Pénteknek kinevezni? 
Nagyon-nagyon sokan vannak olyanok is, 
akiknek ez az ábrándos, mesebeli törekvése 
sikerült: hetek, hónapok óta tervezett expe-
díciójuk egy óvatlan pillanatban — amikor 
a szülői fegyelem egy másodpercre meg-
szűnt a szokásos éberséggel működni — 
sikerült elhagyni az otthont és merész len-
dülettel átrándulni Budára... propelleron. 

Propeller... minden gyermekszív örök áb-
rándja. Ha kissé visszagondolunk, még 
tisztán áll előttünk, hogy mit jelentett haj-
dan nekünk az a kis vizialkotaiány ? Talán 
többet, sokkalta többet, mint ^Robinson 
Crusoe-nek a tengeri hajó. Ha nagynéha 

napján különös kiváltságképen megadatott, 
hogy felülhettünk rája, mint titkos, soha 
be nem vallott ábránd élt bennünk a re* 
taény, hogy: talán mégis megsegit bennün-
ket a jóisten és valami baj éri a »hajót«, 
lakkor pedig... hajrá! Bele a vizbe... úszva 
menekülni egy lakatlan szigetre... aztán 
jöjjön, aminek jönni kell... Robinsonok va-
gyunk ! 

Szinte hálával tartozunk a Kamara moz-
góképszínház igazgatóságának, hogy vissza-
varázsolta elénk ifjúságunk legnagyszeriibb 
emlékét, Iegcsodásabb olvasmányát, Defoe 
Robinson Crusoe-ját. 

Kettőzött hálával tartozunk, mert éppen 
a mai súlyos időkben hozta vissza közénk 
ezeket a csodásan nagyszerű kalandokat, 
amikor nemrég még az egész világ lángok-
ban állt és a gyűlölet képezte a társadalmi 
érintkezés fő alapelvét. 

Elénk tárulnak a csodásan szép meseál-
tnok, a rég áhított, dé még mindig csak 
képzeletben valóság és önkénytelenül is ugy 
érezzük, hogy megfiatalodtunk, deresedő, 
kopasz fejünket újra sürün fedi dúsan le-
omló szőke hajunk, megrokkant lábaink 
nekiegyenesednek, eldobjuk a mankót, a 
,"botot, a tükör is mind nagyobb és fontosabb 
szerepet játszik életünkben. Mindjobban vi-
gyázunk a nyakkendő ráncaira, métázni, go-
lyózni, footballozni szeretnénk újra, mint 
egykor boldog hajdanán, azelőtt a bizo-
nyos három X előtt. 

Azok a gyermekek, akik ma elolvassák 
Robinson Crusoe történetét és utána rögtön 
megnézhetik a mesterien felépített film va-
rázslatos szépségeit, bizonyára sohasem fog-
ják elfelejteni a látottakat. Az olvasás 
utáni fantázia és a látottak materiális való-
sága szervesen egészítik ki .egymást. A 
Kamara mozgóképszínház jövő heti műso-
rában természetesen a kiváló kisérő mű-
soron kiviül a nagyszerű burleszkkal is ked-
veskedik közönségének, amely nyár dacára 
is sürün látogatja a szellős, kitűnő 
színházat. 
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Megnyílt a Parkmozi! 
A budai közönség régi kedvenc vágyát 

váltotta valóra vasárnap a Nyukosz mozgó-
képüzemi osztálya: megnyitotta a város-
majori Parkmozit. 

Régi óha ja már a budai, városmajori és 
hűvösvölgyi fi mkedvelő publikumnak, hogy 
közeli ot thonukban is rendelkezésükre álljon 
egy minden tekintetben nivós és kellemes 
nyári szórakozóhely, ahol kedvükre gyönyör-
ködhessenek az óriás léptekkel haladó film-
kultúra legújabb termékeiben, melyek nyár 
idején eddig kizárólag csak a városligeti 
Kertmoziban állottak rendelkezésükre. 

A városmajori park évszázados lombsátrai 
közepette emelkednek a Parkmozit körülvevő 
bástyaszerü Ízléses cementfalak, melyek a 
nézőteret körülveszik. Elől tetszetős modern 
stílben épült homlokzat ékiti a Parkmozi be-
járatát, hol már a megnyitás délutánján is 
hosszú ra jokban állottak sort a jegyre várók 
tömegei, akik közül nem is egy szorult ki a 
nivós szinházavató premierről. A Parkmozi 
nézőterén egy kis csalódás éri a kíváncsi 
újonnan belépőt, aki megszokta bár, hogy a 
nyári mozi fedetlen és szabad ég alatt legyen. 
A Parkmozi nincs egészen szabad ég alatt. 

sőt alig lehet láini valamit a gyönyörű, csili 
lagos budai égboltból, mert a városmajor-
park évszázados dus lombsátrai, melyek 
körülveszik a Parkmozit, teljesen beborítják 
és eltakarják azt, valóságos élőzöld mennye-
zetet alkotva fölötte. Száz és száz apró, 
a szivárvány minden színében tündöklő 
kicsiny villanykörték igyekszenek még a 
nézőteret kedvesebbé varázsolni. Kényelmes 
páholysorokban és a kerti székek egész 
légióján helyezkedik el a megnyitó diszes 
publikuma. A zenekar rázendít, a nézőtér el-
sötétül, a gép berregni kezd, a gyöngyvászon 
milliónyi szemcséi visszatükrözik a rávetődő 
reflektor fényét, majd egy pillanatra ez is 
sötét lesz. Pereg a film. Ossi Oswalda js 
megjelel ik a vásznon és ezzel az aktussal 
mér hivatalosan és végérvényesen is meg-
nyílt a Parkmozi. 

A mai nehéz gazdasági viszonyok és az 
építkezés nehézségei nem riasztották vissza 
a Nyukosz mozgóképüzemi osztályának ki-
tűnő vezetőit, hogy ezek ellenére is felépítsék 
a Városmajorban a filmkultura legújabb haj-
lékát. Első sorban érdeme ez Skubics Mi-
hálynak, a Nyukosz mozgóképüzemei vezér-

A „Parkmozi" nézőtere Mészöly felv. 
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igazgatójának, Révész Arlhurnak, a város-
ligeti Kertmozi népszerű igazgatójának, Ré-
vész Arthurnénak, ki ugyancsak bámulatos 
energiával törekedett az uj mozi létrehozásán 
és Nagy Dezsőnek, aki az uj vállalatot vezeti. 
A Parkmozi testvérvállalata a városligeti 
Kertmozinak és abban a kiváltságos hely-
zetben van, hogy egy hét alatt két premiert 
is tar hat, kizáróan olydn nivós filmekből, 
amelyeket előtte még csakis a városligeti 
Kertmozi mutatott be. Tehát az eddigi szo-
kástól eltérőleg, dacára, hogy a Parkmozi is 
premier mozgószinház, mégis csak három, 
illetve négy napig játszik egv-egy kiváló 
filmremeket. Módjában lesz tehát a budai 
közönségnek kétszer hetenként uj műsort 
látni a Városmajor hűs lombsátrai alatt. 

Még alig két hete. hogy a székesfőváros 
tanácsa megadta a Parkmozi épitési enge-
délyét és vasárnap már megvolt a szinház-
avató premier. Boszorkányos gyorsasággal 
emelkedtek ki a Városmajor parkjából a 
Parkmozi épületei, a modern gépház, pénz-
tár és egyéb épületek. Valóságos amerikai 
stílben folyt le az építkezés menete a nép-
szerű Révész igazgató tervei szerint és sze-
mélyes felügyelete mellett. Révész igazgató 

volt különben az első magyarországi kert-
mozi tervezője, aépitője és megalapítója. Ré-
vész Arthur tervezte és építette a városligeti 
Kertmozit, mely nemcsak Magyarországon, 
hanem egész Európában párját ritkító kultúr-
intézmény, mely különösen nagy hirre tett 
szert a speciális rezgésmentes vetítéséről, 
mely ugyancsak Révész találmánya, ßzt a 
vetítési módszert vezette be Révész a város-
majori Parfemozi-ban is, mely minden tekin-
tetben méltó, nivós párja lesz testvérvállala-
tának, a városligeti Kertmozi-nak. 

V é d e k e z é s a kánikula el len 
A hirtelen beállt nyári fagy 
Nem mindenkit csalt ám tőrbe, 
A színházi portások például 
Visszabújtak a medvebőrbe. 

A Délibáb megrögzítése 
A délibáb el szokott tűnni, 
De mostanában van rá remény, 
Hogy Budán sokáig látható lesz 
Ez a természeti tünemény. 

A „Parkmozi" megteremtői 
Révész Arlur, Révész Ariurné, a „Kertmozi" igazgatói, Nagy Dezső, a „Parkmozi" igazgatója, 

Skubics Mihály őrnagy, a Nyukosz mozgóképüzemeinek vezérigazgatója 
Mészöly felv. 
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A filmklubban 
— Nagy a kavarodás a Robinson Crusoe 

film körül. A közönség nem is sejti, milyen 
viharok dúlnak a vászon mögött. A világ-
hirü regényt ugyani s egyidejűleg két film-
gyár, egy francia és egy amerikai készí-
tette el. Budapesten ezidőszerint az ame-
rikai felvételt mutatják be, de megérkezett 
már a francia felvétel is. így tehát rövde-
sen módjában lesz a közönségnek eldön-
tenie, hogy melyik megoldást tartja különb-
nek ? Annyi bizonuos, hogy mind a két 
film olyan szenzációs, hogy lehetetlen csak 
az egyiket megnézni. 

— HallottálÍ már uraim ? Kertész Mihály-
nak, a kitűnő filmrendezőnek öccse, Kertész 
Dezső, aki eddig az aradi színháznak volt 
bonvivantia, fellelkesült fivére sikerén és.ő 
is felcsapott mozirendezőnek és a napokban 
már meg is kezdi ebbeli működését a Sascha 
filmgyárnál. Egy drámai játékot fog ren-
dezni és a szakkörök a legnagyobb érdek-
lődéssel és bizalommal néznek az uj ren-
dező munkája elé. 

— Bécsben, mint tudják, most készül 
filmre Schnitzler Artúr Junge Medardus" 
című regénye. A filmnek a mi szempontunk-
ból különösen az ad érdekességet, hogy ez 
lesz a legtökéletesebb magyar film. Ugyanis 
magyar rendező rendezi, magyar operatőr 
fényképezi és a főszerepeket magyar sziné-

A „Parkmozi" bejárata 
Mészöly felv. 

szek játsszák : Várkonyi Mihály és Szőreghy 
Gyula, aki Napoleont fogja játszani. Sző-
reghy, aki minálunk erőteljes parasztalaki-
tásaival aratott nagy sikereket, elmond-
hatja, hogy ugyancsak szép karriert csi-
nált. Paraszti sorsból császárrá lépett elő* 
Szakértők szerint néki van a legtökéletesebb 
Napoleon arca. 

— Egy kis pikantériát is mondhatok. Len-
gyel Menyhért, aki annak idején egy ma-
gyúr filmgyárnak adta el a Tájfun cimü 
drámáját megfilmesítésre, melyet a film-
gyár Mattyasovszky Ilonával a fő női sze-
repben el is készíttetett, most csengő dollá-
rokért Amerikának is eladta a megfilmesí-
tési jogot. A magyar filmgyáros most per-
rel támadta meg ezt a szerződést, azt vitat-
ván, hogy a megfilmesítés joga egyedül őt 
illeti. A peres felek között alighanem békés 
megegyezés fog létrejönni. 

— A világ legnagyobb készülőfilmjét, melyre 
kerek egymilliárd osztrák koronát irányoztak 
elő, a Borgia Lukréciát, magyar ember, Voss 
Károly fotcgrafálta, aki ezelőtt a Starnál 
működött. A Filmet Oswald Richard rendezi 
és a főszerepeket Liane Haide és Basser-
mann Albert játsszák. A filmhez felépitik 
teljes eredeti nagyságban a régi római Co-
losseumot és felépitik a pápai lakosztály 
óriási termeit is, melyekei, tekintettel gigan-
tikus méreteikre, nem a műteremben, hanem 
a szabadban fognak felállítani. 

— Takács Ily, a népszerű és tehetséges 
filmdiva a napokban súlyosabb természetű 
rákmérgezést kapott. A művésznő már min-
den veszélyen tul van. 

— A Rádius filmipari részvénytársaság 
óriási áldozatokkal és pazar rendezésben 
elkészíttette Barré „Egyenlőség" cimü^ víg-
játékának filmjét, melyet .Ur és szolga" név 
alatt hoz forgalomba. Bennünket ez külö-
nösen azért érdekel, mert ugyanezt a víg-
játékot néhány év előtt az Astra filmgyár 
is elkészíttette Balogh Béla rendezésében és 
a filmen különösen Bojda Jucinak volt nagy 
szerepe. 

— A magyar népköltészetnek egyik leg-
szebb mondáját, a Hunor és Magort viszi 
fimre Reinert Róbert berlini egyik uj filmko-
losszusában, a „Sterbende Völker"-ben.Ebbert 
a hatalmas és szenzációs filmben a leg-
hihetetlenebbjelenetek fognak megelevenedni, 
így például egy hatalmas tengeri ütköze. 
minden borzalmas részlete, továbbá Hanni-
bálnak az Alpeseken való legendás átkelései 
A film kerek két esztendeig készült. 

— A filmírók és dramaturgok bizonyára 
örömmel fogják hallani azt a hirt, hogy 
végre alakult egy olyan szinházügynökség 
is, amely nemcsak színdarabokat, hanem 
filmszcenáriumokat is közvetít a külföldre. 
Az ügynökség, melynek élén dr. Márton 
Miksa áll, máris több magyar filmíró mun-
káját kötötte le-
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Egy világsikerű h 
(A Kertmozi 

» Az elmúlt héten mutatta be a Kertmozi 
Defoe világhírű ifjúsági regéngét, amely 
eddig már könyvalakbarr a világ minden 
nyelvén megjelent. Äligha találkozhatunk 
bármely országban olyan gyermekkel, aki 
ne olvasta volna ezt a pompás regényt, 
amely fantasztikumánál fogva magasan fö-
lötte áll minden hasonló munkának. Éppen 
ezért érthető az a 'hatalmas siker, ami 
Robinson Crusoe történetének multheti be-
mutatóját kisérte. Ä hatalmas arányú néző-
tér estéről-estére zsúfolásig megteli közön-
séggel. Ä két pénztárt minden este való-
ságos ostrom alá vette a publikum. Ämi 
a legfőképen érdekes, nemcsak gyermekek 
nézték végig az előadást, mint az hasonló 
tárgyú daraboknál szokásos, hanem tulnyo-
mórészben felnőttek is. 

Ä mostani rész semmiDen sem marad 
alatta az elsőnek. Hatalmas mértékben 
emeli a film művészi értékét, az a körül-

;önyv — a filmen 
uj müson) 

mény, hogy alig-alig van valami csekély 
niianszbeli különbség az eredeti mese és 
film története közlött. Ä rendező — na-
jgyon helyesen — csak ott változtatott alig-
alig Valamit, ahol az a film szempontjából 
(elkenülhetetlenül szükséges volt. 

Robinson Crusoe lassan-lassan mindjob-
ban berendezkedik az elhagyott szigeten. 
Mint ismeretes, szolgájával együtt sikerül 
megközelítenie a sfllyedő hajót, amelyből 
azután partra hord mindent, ami egy kul-
túrember nyugati nívót megközelítő beren-
dezkedéséhez szükséges. Majd szerelmével 
együtt sikerül egy Európába menő hajóra 
feljutnia, és rengeteg küzdelem, kaland 
és viszontagság után hazaérkezik. 
. Ä Robinson. Crusoen kivlüjl a Kertmozi a 
pompás kisérő műsorral és az elmaradha-
tatlan kacagtató burleszkkel teszi felejt-
hetetlenné uj műsorát. 

FODOR LÁSZLÓ 
„Színházi Élet" volt rajzolója is karriert 

csinált, mint ahogy révbe futott va lamennyi 
rajzolónk. Majo r Henrik az angol királyt raj-
zolja Londonban, Vértes Marcell Párisban 
keresi a francia frankot. Fodor pedig Berlin-
ben amellett, hogy a legelőkelőbb lapok 
munkatársa, mellékesen gyáros és milliomos 
lett. Bambino Puppen- und Spielzeugfabrik 
G. m. b. H. a neve Fodor gyárának, mely 
hatmillió márka alaptőkével alakult, 60 mun-
kással dolgozik és tré-
fás karakterbabákat gyért 
papirmaséból. Fodor csi-
nálja az összes modelle-
ket, ő a gyár tehnikai és 
művészeti vezetője és ter-
mészetesen részben tulaj-
donosa is. Szóval Fodor 
is karriert csinált, mint a 
„Színházi Élet" minden 
rajzolója. 
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h y a h a c á s i ÚJSÁG 

Társaság a Gelléithegyi Tündérlak terraszán (Macsi felv.) 

TQndérlaK a Gellérthegyen 
Ä tündériak, amelyről szó van, a gellért-

hegyi »Tündérlak^-nagy vendéglő. Ez az el-
nevezés kissé túlzásnak látszhat első pilla-
natra, de aki már látta a nyári Pestnek 
ezt a kedves szórakozóhelyét, tapasztal-
hatta, hogy a »tündérlak« kifejezés jelen 
esetben nem túlzás, mert megilleti Taxn'er 

A Hűvösvölgyi Parkszanatórium 
Macsi felv. 

István nyári vendéglőjét ugy fekvésénél, 
teint annál a tündéri fényességénél fogva, 
amelyben egész este úszik. Mikor a városra 
ráborult az este és a zöldben levő legtöbb 
vendéglőt jótékony homály rejti el, a Gel-
lérthegy oldalán, a Szirtes-uton ragyogó 
világosság gyul ki, a »Gellérthegyi Tündér-
lake, kerthelyisége. így aztán nem lehet cso-
dálni, hogy ebbem a kerthelyiségben ott 
vacsorázik egész sereg1 pesti előkelőség, va-
lamint ugyancsak nagyszámú színész és szí-
nésznő, akik nemcsak a nagyszerű' kilá-
tásért, a balzsamos levegőért, a jó társa-
ságért és a kitűnő magyar konyháért jönnek 
ide, de azért a ragyogó fényességért is, 
amely a Tündérlakot Budapest egyik leg-
kedveltebb nyári szórakozóhelyévé avatja. 

I 

Gyűlnek a nyaralási 
képek 

— A Színházi Élet fényképpályázata — 
Nyaralási fényképpályázatunkra egymás-

után érkeznek be az ügyesebbnél ügyesebb 
felvételek. Leginkább amatőr fotográfusok 
pályáznak, nyaralók, akik passzióból fény-
iképeznek és passziójukat még jobban növeli 
a Színházi Élet nyilvánossága. Sajnos, azon-
ban sokan még mindig félreértik a pályázat 
lényegét és nem rostálják meg eléggé a 
(beküldött anyagot. így egyszerű strand-
vagy tájfelvételeket küldenek be, holott 
teli a legszebb fürdőző nőre, valamint vicces 
csoportképekre hirdetünk pályázatot. 

Ämi a pályázati anyagból elfogadható 
Volt és a zsűri Ítéletén keresztülment, eze-
ket a képeket a beérkezés sorrendjében 
állandóan közölni fogjuk. Ä pályázat határ-
ideje a nyári szezon vége: szeptember 
elseje. 
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A legújabb 
budai látványosság 

Budapest ismét egy látványossággal lett 
gazdagabb: megnyílt a Vérmező mellett a 
csodaszép fekvésű Bellevue szálloda. 

A mai viszonyok között lehetetlennek véli 
építkezési problémát gyönyörűen megoldotta 
Németh László, a kitűnő :műépítész és 
az az egyrészt külföldiekből, másrészt ma-
gyarokból álló lelkes társaság, amely iga-
zán költséget nem kiméivé — megépítette 
ezt a csodaszép palotát. 

Ha az ember a kapun belépett, azt kép-
zeli, hogy cukorpalotába került. Minden 
ragyogó fehér; a falak, a mennyezet, az 
oszlopok mind a szemet megnyugtatóan fe-
hérek. Gyönyörű kovácsolt vascsillárok, me-
sés értékű; perzsa és szmirna szőnyegek 
teszik változatossá a hall és az étterem 
képét 

Az épület hátsó ajtaján kimenve, eli-
ibénk tárul az egész építkezés clouja: a 
terrasz, amelyhez két emelet magasságban 
impozáns lépcsőzet vezet. A terraszt részben 
pálmák, részben a földszintről felnövő ter-
jedelmes lombkoronával biró disz- és gyü-
mölcsfák díszítik. Ennél kellemesebb ebédlö-
és vacsorázóhelyet el sem lehet képzelni. 
Este cigányzene szórakoztatja a terraszt 

A Bellevue szálló hallja 
Mészöly felv. 

A Bellevue szálló terrasza 
Mészöly felv 

zsúfolásig megtöltő publikumot, amely nem 
lehet olyan sok, hogy a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban ne legyen része. Az ételek 
a legnagyszerűbbek. Az italok szintén. A 
nyarat Budapesten tölteni kényszerült em-
berek részére megfizethetetlien hely, mert 
dacára annak, hogy itt valósággal fürdőhe-
lyen érezhetik magukat, mégis csak nyolc-
tíz percnyire vannak Budapest kellős kö-
zepétől. 

A kedves Szilárd igazgató legnagyobb 
előzékenységgel mesélt nekünk a szálló ven-
dégeiről. Csupa illusztris nevü idegen van 
itt, a világ minden részéből. De akad ma-
gyar vendég is, igy például ott lakik Ker-
peiy Jenő cellomüvész nejével, TapoLczai 
Jojóval. Egyébként az ember leginkább an-
gol, francia és olasz beszédet hall. Csak 
ilyenkor lehet Iátn|i, hogy mily hatalmas ide-
genforgalom van Budapesten. 
' Budapestet világvárosi pozíciójában nagy-
ban elősegítette a Bellevue szálloda, mely 
ma bármely nagy nyugati metropolisnak 
díszére válhatna. 

Sári nagy nő lesz 

Sári igénytelen kis nő volt 
S a ligetben élte napjait ő le, 
De Szomaházy hozzányúlt 
És rögtön nagy nő lett belőle. 
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Miért kabalás ön? 
Ir ta: LAKATOS LÁSZLÓ 

Kabalás a szerző, a színész, a direktor, 
a rendező, az ügynök. Ez az idegatmosz-
féra azután átterjed súgóra, diszletezőre, 
világosítóra, öltöztetőre, szóval minden-
kire, aki a szinház körül és a színház-
ból él. 

Miért kabalásak, magyarul: babonásak 
ezek az emberek? El lehet-e képzelni 
józan ésszel, hogy az iró. aki embereket 

rajzol, egy kis világot megteremt a maga 
idegein ét, aki átél nagy problémákat, 
gondolatokat, sőt ötleteket produkál, a 
valóságban kalendáriumi mende- mon-
dák, álmoskönyvi hókusz-pókuszok rabja, 
reszketve hisz olyan dolgokban és jelek-
ben, amiktől függetleníteni tudta magát 
már a sarki szatócs is. 

A magyarázat egyszerű: a színpadi 
iró véletlenekből él (nemcsak anyagilag, 
hanem erkölcsileg is) egy ötlet, egy estet 

egy jelenet, egy szereposztás, néhány PORTOROSE 
T R I E S ! M E L L E T T 

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

remek fekvésű 

PALACE-szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

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

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

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

Ó-TátrafUred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió : complett reggeli, 
4 fogásos 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 phisikálii-diétás Tátra-
S a n a t o r l ü m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, ki-
merültségnél, rekonvalescenciánál. Tüdőbaiosok ki-
zárva. Edző és hizókurák. Szigorú diéták. Főorvos: 
dr . O á m á n egyet. m. tanár. — Közvetlen Tátra-
Express vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosí-
tás : Tátrafüred igazgatósagánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menctjegyirodában. (Vigad6) 

Tarpatakfüred és 
Taralkai kioszk 
Ó - T á t r a f ü r e d közvetlen közelében, 1255 
méter a tenger színe felett. — Siklóvasut-
közlekedés Ó-Tátrafüred és Tarajka—Tar-
patakfüred között reggel 8-tól éjjel 12 óráig. 

Á l l andó o r v o s a te lepen. 
K i t ű n ő e l l á t á s n é g y s z e r i é t k e z é s s e l é s 
l a k á s s a l c K 65 —. Nagyszerű turistaebéd 4 
fogással c K 19'—. C i g á n y z e n e 1 J a z z b a n d ! 

Bar ! Parkett- E ichner Zs igmond 
t á n c o s o k ! tulajdonos. 

T O W , 
V/60V # 

ß c O A p E S T 
K i - U T t A 6 9 v u . 

o'wvKO DJ UMK UTa. 'NÎMOKWI. _ - > 
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mondat, egy hangulat dönti el a sorsát 
néha évekre is. Ilyen embernek ne rok-
kannának meg az idegei, ne lenne végül 
is — kabalás ? 

Se szeri, se száma a színpadi iró 
kabaláinak. Kezdődik azon, hogy milyen 
papiroson, milyen tentával vagy ceruzá-
val, milyen szobában irja meg darabját. 
Fontos, milyen számjegyek vannak a 
kocsin, amelyen ülve a direktorhoz viszi 
darabját. Fontos, kivel találkozott először 
a benyújtás és az elfogadás napjén. Ki 
gra.ulált neki először? És a többi. Me-
lyik napon kezdték a próbákat. Melyik 
lábbal lépett át a színház kiskapuján? 
Nem botlott meg a sötét nézőtéren? A 
próbák alalt voltak veszekedések ? A fő-
próba.. . Erről ne is beszéljünk Minden 

pillanat misztikus erőkkel terhes. És az-
után a premier, amivel korántsem érnek 
véget az izgalmak, aggodalmak, kabalák. 
Sőt, azután jön a java. Az első kritikus 
hétfő az elővételi pénztárnál, ügynökök, 
külföldi elhelyezések és a többi. 

Van-e ereje a kabalának? Vanl Nem 
mintha a tinta színének vagy a konflis-
számának valóban földöntúli hatalma, 
auguri jetentősége volna, de mind ennek 
a naivságnak ereje van, mert a szerző 
hisz benne. Egy siker valóságos legenda-
sereggel népesiti be a szerző idegéletét 
és még esztendőkig is hajszolja a sze-
mélyeknek és a karzatnak azt a komp-
lexumát, amelyekkel egykori sikere idején 
véletlenül találkozott. Ideges, várakozó, 
feszülten reménykedő lesz minden tele-

Lázár-Sztrelko - pensio 
Alsó-Tátrafüreden 

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

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában. 

PARK-TERRASZA 
déli 12 órától nyitva. 

Legkellemesebb ozsonnázó-
és vacsorázóhely ! Naponta 
katonazene! Fedett helyiségek\ 

F R E N R E I 9 Z I S T V Á N 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
(UjtátrafUred - Neu> Schmeck«) 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

Vasútállomás : Poprád-Velká. 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

E g é u éven AI teljes ütemben. 

LOMB-SZINPAD 
Stefánia-uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

Nagy Endre 
Igazgató Feszi József 

Meleg vacsora q Telefon J. 65-20 
Előadás esti —' órakor 

legyek előre válthatók a „Színházi Élet"-nél, Bárdnál 
és a G res ham kávéházban 

MARTON PENSIO 
Balatonboglár 
Teljes pensio. Különétkezés. 
Ebédkoszt házon kívül is. Olcsó árak. 

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

Kitűnő konyha. Hizókura. C i n : Reichartné 
Tátra - Otthon via Poprad-Felka 

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 

Nemzeti penzió SIÓFOK 
Szellős szobák, kitűnő konyha 

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény I 
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fonzörrenésre, külső csöngetésre, most 
érkezett felbontatlan levélre. Viszont egy 
bukás után még esztendőkig is elkerüli 
az utcákat, amelj ekben azokban a szeren-
csétlen időkben járt. Minden szerző végre 
is egy idegbeteg szerencsétlen ember lesz» 
rasputini médium, akinek kedvét szám-
jegyek, véletlenül felbukkanó alakok, ezer 

személyi és tárgyi apróságok kormá-
nyozzák. Bábu Gyűjti a kabalákat és 
közben ő maga is kabala, jó vagy rossz. 
Mert amint ő hisz egy véletlenben, ami 
régi sikeréhez vagy régi bukásához kap-
csolódik, ugy hisz benne vagy retteg tőle 
a direktor is, akinek valamikor szeren-
csét hozott vagy akit egyszer „elpechelt". 
Sok drámaíró szerencsés vagy balsorsos 
karriérjének ez a titka. Az igazgató haj-

szo'ja őt, mint üdvöskét vagy fázik tőle 
mint „pechingertől". 

És van még egy jó kabala. Jó darabot 
irni, jó időben, jó rend'zésben és jó 
színészekkel előadatni. De a kabalák sere-
gétől agyonhajszolt szerzőnek ez a cse-
kélység már alig jut eszébe. Komplikált 
idegei képte'enek ilyen egyszerű és józan 
dolog felvételére. 

AZ AMERIKAI NAGYBÁCSI címmel ked-
ves és ötletes egyfelvonásost mutatott be az 
állatkerti Barlang-szinpad. Az egyfelvonásos 
talentumos szerzője : Poll Andor. 

BOROSS IMRÉT, az Uj Színház volt 
tagját leszerződtette Horváth Kálmán, az 
Ungvári Színház igazgatója. 

Turista-szálló 
Tátralomnicz 

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

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

Kávé, tej és tejtermékek árus í tása 
Hideg bülfé, cukrászsütemények. Tula jdonos 

Vasa JlndomÉ 

Ó-Tátrafüred 
nagy étterem 
nagy kávéház 

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

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

Lllienthal Emil, bérlő 

Klotild-pensió 
(Ceskoslovensky Pension) 

ó-

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

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

Tula jdonos : Boros Qyula 

Turista-Otthon 
Tátralomnicon 

a villanyos vasat állomás közvetlen közelében. 
Kitűnő magyar konyha. Tulajdonos : 
Mérsékelt árak. özv. Thern Jakabné. 

Resofszky-pensio 
Balatonleile 
Elsőrendű szobák! Kitűnő el lá tás! Mérsékelt árak 

Klotild főhercegnő volt tulipános 
villájaban. Közvetlenül a tarajkai siklóállomás 
mellett. Főúri kényelemmel berendezett szobák. 

Kitűnő francla-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma Jandourltovö, bérlő 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBÁZIA 
„Jeanette" neues Kurhaus 

BADEN Wien mellett 
Sanatorium „ E s p l a n a d e " 

Felvilágosítások : Budapest, Egész évben 
Andrássy-ut 5. Telefon 130-65 nyitval 
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Olyan is voltam most, mint aki valami 
álomba él. Nem bántam már, Géza akármit 
mond. No jó, egyszer, valamikor, majd, talán 
a felesége leszek . . . Különben most már 
nem is hittem, hogy az leszek i . . Derék, jó 
fiu, férjnek való . . . nem is bántom őt . . . 
dehát én most álmodni akarok . . . 

Csak Mancinak mondtam meg, hogy sze-
relmes vagyok a tenoristámba. 

— Jó, jó, ezen is tul kell esni. Nem olyan 
veszélyes. Emlékezem én is, hogy kisleány 
koromban mindig a tenoristába voltam sze-
relmes. Ugy, mint minden gimnazista is sze-
relmes lesz te-
beléd. 

— Nem értelek. 
Hogy függ ez 
össze ? 

— Ugy, édes 
fiam, hogy rajtad 
most tör ki, — 
nevetett Manci a 
szemembe, ami-
ért én borzasztó 
dühbe jöttem. 
— Kiállhatatlan 

teremtés vagy I 
— De csak nyu-
godtan mosoly-
gott rajtam. 

Alig vártam, 
hogy vele énekel-
hessek. Géza 
azt hitte, hogy azért vagyok ilyen kiforgatott, 
mert az első fellépésem lesz. A betörőmmel 
is találkoztam, mondta hogy már hallott róla, 
hogy szerepet kaptam. 

— Mondtam, hogy juhászkutyája leszek 
magénak, nem felejtette e l ? 

— Még meg se köszöntem, hogy olyan 
szépen irt a vizsgámról. 

— Semmit se köszönjön. Hanem majd 
amikor azt akarja , hogy kikiáltsam, hogy 
maga a jövő csillaga, akkor a juhászkutya 
morogni fog, hogy harapjon-e vagy üvöltse 
a maga dicsőségét. 

,Csak Mancinak mondtam meg, hogy szerelmes vagyok a tenoristámba ! 

— Szóval betörő juhászkutya. 
— Akit nem lehet csak ugy lefőzni. 
— Hát akkor jöjjön el vacsorára . . . Csü-

törtökön lépek fel, jöjjön el pénteken . . . nem, 
az rossz nap, jöjjön el szombaton. Figyeljen 
ma jd a duettemre a tenorral. 

Énnekem csak ezen járt az eszem. Csak 
azon, hogy ki fogják irni, hogy én meg ő 
milyen pompásak voltunk együtt. Elhatároz-
tam, hogy bele fogom heccelni a betörő 
juhászkutyámat, hogy arról majd mindig 
külön irjon, mikor mi ketten éneklünk. Talán 
kapok hamarosan megint olyan szerepet. 
Aztán az ember olyan, hogy mikor nagyon 
akar valamit, jönnek apró ötletei is. Én Gé-
zának ugy adtam be a dolgot, hogy ha az 
én zenereferensem nem lenne újságíró, nem 
is hívtam volna meg, de hadd higyje, hogy 

ha szépen ir 
rólam, hát tudja 
isten még ugy 
oda leszek tőle... 
mint ahogy ő 
szeretné 1 

Csak ezt akar-
tam elhelyezni. 
Csak azt, hogy 
lássa, hogy Géza 
féltékeny. Hadd 
hízelegjen a hiú-
ságának. Majd 
én oszt mesélek 

neki, milyen szcénám volt Gézával miatta. 
És hogy emiatt ott is fog Géza hagyni. 
Ennek biztosan bedül. így kell az ilyen be-
törővel bánni. 

Hát az első fellépésem fényesen is ment, 
hogyne, mikor olyan szerelmes hangokat 
tudtunk énekelni. Igaz, hogy elébb egy kis 
lámpalázam mégis volt, ő észrevette és va-
lahogy olyan hivóan énekelt, hogy a szivembe 
kapott, hogy csak neki, csak neki fogok 
énekelni . . . 

Ja j de édes volt, mikor megölelt és ott tar-
tott a kar jában . . . és m e g c s ó k o l t . . . és nem 
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csak m í m e l t e . . . Talán látták is, hogy milyen 
boldog vagyok . . . talán ők is megéreztek 
valamit abból, hogy mily édes az édes alom . . . 
Majd elnyeltek a szemükkel . . . Behuny-
tam a szemem : — oh, tudom, ezl az álmot 
szeretnétek ti mind á l m o d n i . . . Tapsoltak és 
én még ugy marad tam . . . oh, ezt soha se 
felejtem el, ezt az első diadalt I . . . 

Csak egy félelem fogott el : hogy mással 
nem is tudnék igy . . . csak ő vele I . . . 

A nyári szünet következett, mi a Balatonra 
mentünk. Javában lebzseltem és szőttem az 
én szines álomképeimet, hogy milyen gyö-
nyörű lesz, ha mi megint együtt fogunk éne-
kelni, a tenoristám meg én • . . mikor egy-
szerre megjelenik a láthatáron ő maga. Meleg 
nyári est volt, künn vacsoráltunk a parton, 
én, mint rendesen, a szemek ágyutüzében. . . 
a tenoristám, fehérben, felém jött. 

Ugy megörültem, hogy a szivem elkezdett 
dobogni. Mamának bemutattam, leültettem, 

.Ja) de édes volt, mikor megöl. l t és ott tartott a ka r j a ' ban . . . * 
Szakmáry rajza 

kérdeztem, hogy tudta-e, hogy itt vagyunk? 
— Nem tudtam, csak itt hallottam. 
Nem is igaz. Egészen bizonyos voltam 

benne, hogy nem igaz. Az ember ugy kiérzi 
az ilyet. Ez kicsit rontott a kedvemen. Mikor 
azt kellett volna mondania , hogy nem állta 
meg, hogy őszig ne lásson és azért jött, hogy 
ha l lhassa a hangom . . . én meg az övé t . . . 
és egyszer ott künn, a parton, a csillagok 
alatt együtt énekelhessünk. 

Hát miért füllentett ? 
Pedig mikor jött, ugy tele volt a levegő 

énekkel, az ő énekével, meg az e n y é m m e l . . . 
Most itt ült, beszélgetett, mint Géza, nem is 
ugy, mint Ács Tibor, ugy se, mint Résán, az 
is más volt, még csak ugy se, mint Huszti 
Gábor, az legalább mindig lelkesedett vala-
miért . . . ugy beszélt éppen, mint tegnap a 
fizetőpincér, mikor azt mondta, hogy milyen 
meleg n a p volt ma és ma volt a legmelegebb 
a kánikulában. De nem, nem, a fülembe csen-

gett a tenorja,, meg a mi duónk, 
meg mint a vi l lanyosság futott 
keresztül raj tam, ahogy az ő kar-
j ában a csókja alatt énekeltem 
az utolsó taktust. 

Miért is nem vagyunk inkább 
a szinfalak közt, ahol vágyakoz-
hatom oda. a kar jába . . . és csak 
azt képzelhetem el, hogy . . . mi 
voltunk a legszebbek. Itt meg 
adta az előkelő gavallért, mikor 
ez nem is ő, ő csak az, ott, 
ahogy ott voltunk együtt, két 
sziv, két lélek, hangok által 
ö s s z e f ű z v e . . . 

j A pincér jött és oda adta az 
S étlapot, ö azt kérdezte, mi már 
I vacsorál tunk-e? Nem még, de 

most már itt az ideje, ő is ren-
delt, mi is. És ettünk. Tudja is-
ten, ha én egy falatot a számba 
vettem, az mindig ugy volt, hogy 
senki se lássa azért, hogy tele 
van a szájam, észre se vegye 
senki, ha lecsúszott egy falat. 
Most még ennyit se akartam, 
hogy lásson, ugy adtam, mintha 
csak idő öltésből babrálnék a 
késsel, villával, csak ha nem 
nézett oda, nyeltem egyet. Nem 
is kívántam ma enni, csak a 
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fagylaltot vártam. De 6 evett, éhes volt, 
eleinte tetszett is nekem, hogy olyan éhes, 
de mikor a szá jára néz tem. . . amin azok 
a csodálatos szivemig ható hangok jöt-
tek . . . pláne, mikor jól kinyitotta most a szá-
ját és én beleláttam . . . hogy tele van salá-
tával . . . egyszerre csak olyat éreztem, hogy 
sirni szerettem volna. Még azt kell megmon-
danom, hogy mikor ugy elábrándoztam fe-
jőle, mindig az a különös képzeletem támadt, 
hogy a szájából 
valami gyönyörű ^ 

madár röppen ki, 
egész határozot-
tan emlékszem, 
hogy egyszer egy 
olyan csudaszép 
tollazatú para-
d icsommadár . . . 
most meg tele... 
tele salátával . . . 
falt . . . H a leg-
a l á b b szépen 
evett volna. 

Hát persze, 
miért is nem ma-
radt inkább ott. 
a színpadon . . . 
olyan szép lett 
v o l n a . . . 

Vacsora után még egyet sétáltunk, ugy 
szerettem volna magamat visszaringatni . . . 
nem ment. Pedig hallottam a hangján, hogy 
igyekszik kellemeskedni. Aztán abban marad-
tunk, hogy reggel eljön értem és egy nagyot 
sétálunk. 

Reggel sá rgában jött. Már ez sem volt 
gusztusomra. Tetejébe pedig egy ripacsszinü 
nyakkendő. Aztán előhozta, hogy ő még 
soha se énekelt olyan szívvel, lélekkel, mint 
velem. Minek való volt erről beszélni. Később 
azt mondta, hogy „halálosan" szerelmes be-
lém. Dehát ezt már hallottam Huszti Gábor-
tól is. 

. . ha legalább szépen evett volna 

— Nekünk mindig együtt kellene marad-
nunk, együtt olyan óriási sikereink lennének. 

— Nini, hisz ez egészen Huszti Gábor. 
Az is igy esküdözött, hogy ő mindig oda 
fog szerződni, ahol én vagyok. És, hogy igy 
Huszti Gábor jutott eszembe, eszembe jutott 
az is, hogy Mária a háttérből azt a szót 
dobta feléje, hogy : 

— Ripacs 1 
De ő megfogta a kezemet : 

— Mondj "egy 
szót, édes, drága 
Lili, ami bol-
doggá tehet. 

Jesszusom, mi-
csoda színpadi 
stilus 1 Na, az a 
színes mesebeli 
madár végkép 
elröpült. Dehát 
azért azt * felel-
tem : 

— Majd ha 
egyszer prima-
donna leszek. 

— Leszel, le-
szel, bizonyos 
vagyok benne, 
hogy az leszel, 
esküszöm . . . 

És amint javában esküszik, egy kutya 
ugrott elő és ugatta, ugatta, ő a pálcájával 
feléje suhintott, erre még bolondabbul ugatta, 
ő követ fogott, feléje dobta, a kutya elsza-
ladt, meg vissza, és ugatott, ugatott . . . ma-
gas Cén I . . . 

Kacagnom kellett : 
. . . Magas Cé I . . . 
Azért mégis sajnál tam, hogy miért nem 

maradt meg ez a színpadi ideálom. 

Benedek Frtda é s Hetién 
halaontnílkOl! füze-pótlói m ü Ä Ä 

Király-utca 93 és Damjanlch-utca 8 

Szakmáry rajza 

KOSZ TELITZ K Á L M A N Parfüm és j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. Telefon 188-89 kozmetika különlegességei 
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A s . é n t a n á r o m . . . 

Szövegét irta: ZÁGON ISTVÁN Zenéjét szerzettet PALLÓS TIVADAR 
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Tanit fiukat is a z én tanárom, 
A nyo lcad ikban szintén ő tanit . 
V a n nagy d i ák ja néki negyvenhárom, 
S tani t ja köztük ő a V a s Janit . 
A Vas Jan i egy hetyke c súnya dendi . 
Aki a nőkbe mindig válogat, 
Nem kéne nékem ő, de m á s se senki, 
Mert én imádom a tanáromat . Refr, 

A V a s Jan i egy rossz izlésü férfi, 
S e lhagyta tán a z eszit va lahol . 
Az ember őt egyál ta lán nem érti . 
A n n a k a csúf Ka tónak udvarol . 
S az én tanérom, hogy is m o n d j a m . . . nyáron, 
Elbuktatá őt a vizsgálaton. 
Ugy kell neki I Egy angyal a tanárom, 
S ezért imádom én őt oly nagyon. Refr. 
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Amerikaiak, 
kik Németországon keresztül térnek vissza 
Amerikába, használják a „United States 
Line" gőzöseit, melyek kényelem és ellátás 
tekintetében a legelső szállodákat felül-
múlják. 

Az Egyesült Államok gőzösei nyugodt 
menésükkel és gyorsaságukkal tűnnek ki. 
E gőzösökön nagy és tiszta egyes szobák 
és egymásbanyiló több szobából álló lak-
osztályok vannak, nagyszerű szellőztetés-
sel és felülmúlhatatlanul jó és változatos 
étrenddel. 

Mérsékelt menetdíjak. Az Ameri-
kában épült legújabb „President Polk" és 
„President Adams" gőzösökön 120 dollárért 
már kabin is kapható. 

Rendszeres indulások Brémából — Cher-
bourgon keresztül New-Yorkba, a Német-
ország és Amerika között közlekedő leg-
nagyobb duplacsavaros személy- és posta-
szállító gőzösökön. 

Hajólistát küld és mindennemű felvilá-
gosítást nyújt az 

UNITED STATES LINES 
iroda, Budapest, VIII., Baross-tér 3. sz. 
és az összes nagyobb utazási irodák. 
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Fordította : Márton Miksa 
Schöllermann (csodálkozva): Igenis, Lutz 

ur. 
Lutz: Lutz ur annyival többre becsüli 

ezt a kitüntetést, meit őfensége jóságos 
kegyének megnyilatkozására még nem volt 
eset. Hogy Lutz ur mikor utazik, az még 
nem bizonyos, de alkalmasint juniusban. 

Schöliermann: Szabad Lutz urnák szív-
ből szerencsét kivánnom? 

Lutz: Köszönöm barátom. Mert én vagyok 
az, barátom, akinek elég ereje volt ahhoz, 
hogy őfensége mellett a heidelbergi rém-
inapokban kitartson... 

Schöllermann: Persze. 
Lutz: Äz, aki abban a Heidelbergben 

az életemet megmérgezte, az a dr. Jüttmer 
ur, — isten nyugosztalja, — tönkrement és 
meghalt. Ahogy nem is lehetett másként. 
Bár szeretném, ha ez az ur látná, mi Jett 
a karlsburgi udvarnál abból az emberből, 
akivel ő ugy mert bánni, — még ma is 
elönt a méreg, ha az eszembe jut. (Hosszú 
villamos csengetés. ) 

Schöllermann (fölriadva): Őfensége. 
Lutz: Tehát, kedves barátom, ahogy 

mondtam: háromheti szabadság, stb. Esetleg 
iaz újságokba is beadhatja ezit, mint sze-i 
mélyi hirt. (Gondolkozik.) Mint értesülünk 
— Lutz ur — megrongált egészségének 
helyreállítása végett stb., stb. 

Schöllermann: Igenis, Lutz ur. 
Lutz: Köszönöm. 
Schöllermann (el ). 
Lutz (az ajtóhoz lép, kitárja, némán 

éli. Hosszabb szünet). 
HARMADIK JELENET. 

Károly Henrik, Lutz. 
Károly Henrik (belép, lassan Jeteszi 

cilinderét és keztyüjét leveti. Szói sem szól. 
'Lutz becsukja az ajtót. Károly Henrik 
az Íróasztalról egy aktát vesz, hosszabb 
ideig olvassa, félreteszi, közömbösen maga 
elé mered. Aztán röviden, ridegen): Ki 
van még odaát? 

Lutz: A főudvarmester ur őexcellen-
ciája. 

Károly Henrik: Világosságot! 
Lutz (meggyújtja a zöldernyős vijlatnos 

lámpát, amely a herceg Íróasztalán áll. 
Szlünet). 

Károly Henrik: Hány óra? 
Lutz: Féltiz, fenséges uram. 

D I Á K . É E E . T 
Színmű 5 felvonásban 

Irta : Meyer-Förster Vilmos 

(Folytatás) 

Rendezte : Szilágyi Vilmos 
Károly Henrik: Miért csukták be az 

ablakokat? Mi? Megkövetelem, hogij 
parancsaimat teljesítsék... i 

Lutz: Fenség... 
Károly Henrik (nem felel). 
Lutz (sietve kinyitja az ablakokat. Szü-

net). 
Károly Henrik íaz íróasztalhoz Ül, ok 

vas): Kéretem a főudvarmester urat... 
Lutz (az ajtóhoz siet, kiszól, majd han-

gosan' jelenti): A főudvarmester ur őex-
cellenciája. (Lutz el.) 

NEGYEDIK JELENET. 
Passarge, Károly Henrik. 

Passarge: Fenséges uram... ' 
Károly Henrik: Üljön le excellenciád1... 
Passarge: Fenséges uram, a két főud-

varmester i hivatal már megállapította a 
lakodalmi ünnepségek programmját. Fensé-
ged 24-én utazik el Kar.lsburgból, 27-én 
ivani a lakodalom és junius 1-én fenséged 
ía fenséges asszonnyal Devonul Karlsburgba. 

Károly' Henrik (bólint). 
Passarge (torkát köszörülve): Junius 

2-án a polgárság nagy fáklyásmenete és 
nagy udvari ebéd, junius 3-án estély a 
(kastélyban, a következő napon a városolt 
küldöttségeinek a fogadása. 

Károly Henrik (bólint). 
Passarge (torkát köszörülve): ...Azután 

junius 5-én... 
Károly Henrik: Jól van. Köszönöm. Ké-

rem, adja ide. (Passarge átadja neki a 
tervezetet.) Majd elolvasom... Van még1 

valami?... 
Passarge: Nincs semmi, fenséges uram. 
Károly Henrik: Köszönöm. Igaz, még 

valamit. 
Passarge: Parancsol fenséged? 
Károly Henrik: Hónapokkal ezelőtt, ta-

lán még régebben, elrendeltem, hogy az 
annak idején ejhunyt dr. Jüttnernek az 
én költségemre... hm... síremléket állítsanak 
ta heidelbergi temetőben. Megtörtént ez? 

Passarge: Kétségen kívül, fenség. Rög-
tön intézkedem, hogy erről jelentést tegye-
nek. 

Károly Henrik: Kérni fogom. • 
Passarge (megy, megfordul): Bocsánat, 

fenség... 
Károly Henrik: Mi az? 
Passarge: Ugyanis — iinert fenséged 
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léppera Heidelbergről beszélt, különben, 
szóba se hoztam volna; az este egy em-
ber jött Heidelbergből, aki fenségeddel 
íakaraa beszélni. 

Károly Henrik: Ki az? 
Passarge: Azt mondja, hogy fenséged-

ből kérni akar valamit, amit fenséged annak 
idején megígért neki. 

Károly Henrik: Hogy hívják azt a2 
embert? 

Passarge: Kel 1 ermann a W. 
Károly Henrik (figyelmes lesz, félig 

fölemelkedik): Kel-ler-mann?... 
Passarge: Igenis lenség, Kellermann... 
Károly Henrik (félig magóban, halkan): 

Heidelbergből... 
Passarge: Heidelbergből, fenséges uram... 
Károly Henrik (hogy izgatottságát lep-

lezze, az aktát fölveszi és lapozni kezd): 
Elviszi excellenciád ezt a tervezetet?.. 

Passarge: Van róla másolatom fenség... 
Károly Henrik (föláll): Köszönöm. 
Passarge (indul ). 
Károly Henrik: Excellenciád... 
Passarge: Fenséges uram?... 
Károly Henrik: Küldjék ide azt a Kel-

lermannt. 
Passarge: Most? Még ma? 
Károly Henrik: Igen. 
Passarge: Parancsára fenség... (El.) 
Károly Henrik (mereven áll, egyedül, 

Hosszú szünet. Aztán halkan, töredezve, 
mély megindultsággal.): Kellermann!... Va-
laki közülök... Valaki a múltból... Ha csak 
Kellermann is, a nyomorúságos Kellermann. 

ÖTÖDIK JELENET. 
Károly Henrik, Lakáj (kinyitja az ajtót), 

Kellermann (belép. ) 
Károly Henrik (a szín túlsó oldalán áll, 

rámered Kellermannra, aki cillinderével a 
kezében, aggodalmasan körülnéz. Aztán oda-
megy hozzá és a vállára teszi a kezét ) : A, 
Kellermann? 

Kellermann: Fenséges uram... 
Károly Henrik (szelíden a középre vonja 

a világosságba): Hadd nézzelek meg Kel-
lermann. (Mosolyogva és az izgatottság-
tól csaknem reszkető hangon.) Egyenesen 
Heidelbergből jön és frakkot és cilindert 
hoz magával és pincemester akar lenni, 
Ugy-e? Nem felejtette el, hogy mit ígér-
tem neki. 

Kellermann: Fenséges uram.. 
Károly Henrik: Gondolt rám, ő az egyet-

len, aki gondolt rám. Itt maradsz Keller-

piaran és a pincemesterem lész. Ez termé-
szetes. 1 

Kellermann (túláradó hévvel megragadja 
a kezét). 

Károly Henrik (mosolyogva): Hagyd el, 
hagyd el! Mikor jöttél? Ma? Éhes vagy 
és mindenekfölött szomjas. (Csönget.) 0.1) 
le, így. Az öreg Kelleimann. 

Lakáj (megjelenik az ajtóban). 
Károly Henrik: Hozzon bort és valami 

ennivalót ennek az urnák. (Lakáj csodál-
kozik.) Igen, ide. Teketória nélkül. 

Lakáj: Igenis fenség. (El.) 
Károly Henrik: Nézz rám Kellermann, 

ismersz még? Rám ismertél? 
Kellermann: Hát persze! v 
Károly Henrik: Igáján? Rám ismertél? 

Két éve már, — azalatt megváltozik az 
lember. Két év alatt sok mindén tör-
ténik. 

Kellermann: Elhozhatom a feleségemet 
i s ? 

Károly Henrik: A feleségedet? Hogyne! 
De itt már nem moshat rám, mint Heidel-
bergtoen. Vagy azt hitted?... 

Lakájok (ételt és bort hoznak, két 
poharat. Szünet.'). 

Károly Henrik (hirtelen megint jóked-
vűen): Ki Jakik most a szobámban? Dél-
lelőtt még a várba járnak sörözni? Heide.l-
bergben vannak a pankolások, vagy a 
falvakban? 

Kellermann (akit ennyi kérdés zavarba 
hoz): Igen... igen... igenis... azaz... igen-
is... 

Károly Henrik (hirtelen, akadozva, el-
pirulva): És aztán, mit csinál az a Ka-
tica? 1 ' . 

Kellermann (bután): Katica? 
Károly Henrik (akadozva): Az., az... aki 

ott volt Rüdernél... 
Kellermann (nagyneliezen emlékezni 

kezd): Hja... az... az még ott van. 
Károly Henrik: Rüdernél? 
Kellermann: Igen, Rüdernél. 
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Károly Henrik: És jó dolga van? 
Kellermann: Hát! 
Károly Henrik (fürkészve): Még min-

dig ott van? Ha az ember Rüderhez megy, 
megtalálja? 

Kelièrmann (a herceg izgatottságán cso-
dálkozva): Igenis. 

Károly Henrik (egészen előre jön, nem 
ügyel többé Ke.llermannra, maga elé me-
red): Az ifjúság — amelyet elfeledtek-
(0, hogy csak gyönge lelkek tudnak) fe-
ledni ! És most itt van ez az ember ás mesél. 
Elmondja, hogy még minden megvan. Még 
innen a,lig huszonnégy órányira vasúton 
most is megvan. Hogy Heidelbergben, — 
;— még emberek élnek. Nélkülem — 
mintha Károly Henrik herceg sohasem 
lett volna, vagy legalább is, mintha soha-
sem kellett volna nekik! (Szünet.) 

Kellermann (aki ivott): Heidelbergben 
sem az az élet már, mjint azelőtt voll. 
Mind azt mondják, Bilz ur is azt mondjai-

Károly Henrik: Mint azelőtt? Mikor? 
Kellermann: Akkor. Mikor maga is ott 

Volt. 
Károly Henrik (boldogan): Äzt mond-

ják? Mind azt mondják? Hát Heidelberg-
ben még beszélnek rólam? 

Kellermann: Óh igen. 
Károly' Henrik (a magasba rántja): Sot 

hasem kérdezték, hogy visszajövök-e? Vagy, 
hogy miért nem jövök vissza? ' 

Kellermann-, öh, dehogy nem, gyak-
Iran, nagyon gyakran... 

Károly Henrik (indulattal): És a ki-
fcsike? Aki ott van a Rüderéknél? 

Kellermann: Az?... Az?... A Katica... 
igen, igen... óh, az sokat sirt... 

Károly Henrik (visszalép, ezer érzés 
marcangolja. Hosszú szünet. Majd csőn-
ket.). 

Lakáj (belép): Parancsol fenség? 
Károly Henrik: Az öreg ur a kastélyban 

kap éjjeli szállást. Jól ellássák — érti, 
nagyon jól. 

Lakáj: Igenis fenség. 
/ Károly Henrik (az ajtóhoz kiséri Kel-
le rmannt) : Menjen aludni Kellermann, 
holnap majd tovább mesél. (Kallermann 
el a lakájjal.) 

Károly Henrik (egyedül, komor, szünet): 
Hát most lakzi készül és kezdődik a »ko-
moly élet.« Nincs több csapongás, nem 
(rugunk ki többé a hámból — most cirká-
lómmá! pontosan kimérnek mindent. Csak 
egy emberem volna, aki most itt ülne 
és azt mondaná: »Károly Henrik, ezen 
nem lehet segíteni, törődjél bele!« Aki 

az embert megvigasztalná, vagy... iste-
ínem! Ez a halálos csönd! Minden alszik: 
a kastély, a város, az ország, itt minden 
alszik. Este tiz óra!... Most Heidelberg-
ben Rüdernél ülnek a lampionok alatt, 
megnézik az órát és azt mondják: »Még 
csak tiz óra!«... És ott jön Katica, fehér 
(köténnyel és egy kicsit ásit és a pici ök-
lével dörzsölgeti a szemét... (A boros po-
hárhoz kap. ) Igyál Katica, légy megint 
<vig! (Szünet. Rémülten riad fö.l.) Ki volt 
az? Ki szólt itt? »Egészségedre Karcsi!« 
Ki mondta ezt? (Halkan, félelmetesen. ) 
Ez: a doktor hangja volt: »Egészségedre 
Karcsi, isten éltessen!« (Halkan.) Igen, 
élekj.. gyönyörű egy élet!... (Tölt, a po-
harát a sötét sarok felé kinálja. ) Doktor! 
(Halálos csönd.) Az egészségedre! (Az 
/asztalra roskad," fejét a karjaiba temetve. ) 

HATODIK JELENET., 
Károly Henrik, Lutz. 

Lutz (belép): Fenséged szólított? (Ká-
roly Henrik nem felel.) Azt hittem... (Kö-
zejebb jön.) Fenséges uram?... 

Károly Henrik (felriad, Idegesen): Mi 
'az? Mi az? 

Lutz: Azt hittem, hogy fenséged szó-
litott i. 

Károly Henrik (indulattal): Maga nem 
mehet aludni. Csomagolják be a bőrönd-
jeimét... gyorsam... elutazom... 

Lutz (elképedve ) : Elut.'.. 
Károly Henrik: Maga velem jön. Maga 

és Glanz. Még az éjjel utazunk, Heidel-
bergbe. (Fölszakitja az Íróasztal fiókját. 
Itt van, csomagolja be! A sipkát, a sza-
lagot. 

Lutz: H... Heidelbergbe? 
Károly Henrik: Egy napra, vagy ket-i 

tőre. Vasárnap megint"itthon vagyunk. Min-
den pillanatért kár — egy, kettő, előre!.l. 

LutzI (elképedve el ). 
Károly Henrik: Egészen még nem győz-

tetek itt le, még nem! 
(Függöny. ) 
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ÖTÖDIK FELVONÁS 
(Röder kertje. Balra hosszú asztal, fa-

padokkal és székekkel ) 
. ELSŐ JELENET^ 

Rjlder, Rüderné, Dö' telné. (A fenéken 
zenészek harigszei emet hangolják. ) 

Räder.- A muzsikusok ocaát üljenek. A 
her»_ek cíe.iségtnex külön ka.icsót. i>emmi 
sincs rendoen, nincs itt semmi díszítés, 
egy szal virág sincs, rettenetes a zűrza-
var. 

Rüderné: És a Katica sincs itt. 
Rüder: Hol via.u Katica? 
Rüderné: Délben Heiueiberg'be ment, 

valami vásárojni va.ója volt. Ha ezt a 
Katica tudná. Hogy c^nsége a herceg me-
gint itt van. ' 

Dörjelné: Ha a Katica ezt tudná! 
R/ider: Szaladjon el va.aki és keresse 

meg a Katicat. József szaladjon el és 
keresse meg. 

Rüderné: Pei'-za! (Kiszól.) József! (El.) 
Dörjelné: József! (ELsoszog.) 

MÁSODIK JELENET.. 
Voltak Lutz. 

Lutz (balról belép, pózzal, előkelően, 
redingotban és ciiinciei re.l, vizsgálva néz 
körül j : Ez tehát az asztal — helyes. Az 
jasztaifjn őfensége l.elge, — jói van. A 
többiektől valamivel tavolabb. (A széket 
hátiáiib tolja.) Így... Figyeljen ide, Rü-

Ser: amig cfensége itt van, a kerthelyisége t 
e kel,l zárnd. Az ön rendes vendégei KÖ-

ízí\l sem jóhet be senki, barKi legyen is. 
Rüder (alázatosan): Peisze, hogy nem. 

Erro.l beszémi sem kell. 
Lutz: A zenészek jöjjenek ide! 
Rüder (oüaszol): .Muzsikusok! Hajló! 

(Idegesen.) Persze, a muzsikusok csak áll-
tnak és nem csinálnák semmit, csak ösz-
szedugják a fejüket és diskurálnak," 

1. zenész: Beszélni csak szabad? ( 
Rüder (dühösen): Nem! 
Lutz (eloke.lón): Nyugalom, önöknek 

(abban a szerencsében lesz részük, hogy 
az uralkodó herceg cfensége eiott később 
majd néhány zeneszámot játszanak. Fi-
gyelmeztetem önöket, hogy kemljék azo-
kat a dalokat, amelyek illetlen, vagy pó-
riás zamatuak. 

1. penész: Komornyik ur?... 
Lutz: Én ismerem azokat a diáknótákat. 

JhLa e figyelmeztetésem el.enére csak egyet 
is eljátszanak, ennek — szavamra mon-i 
dom — kellemetlen következményei lesz-
nek. 

1. zenész: Komornyik ur? t 
Lutz: Elmehetnek Aztán... izé... Rűdei, 

Most hat óra, a kocsi várjon, h r - őfensé 
géért minden pillanatban mel.es Meg-
értett ugy-e? 

Rüder: Megértetettem, persze, -<gy 
megértettem. (El.) 

HARMADIK JELENET. 
Voltak, Dörfelné. 

Dörjelné (bejön tálcával, boros palack 
ka.l és poharakkal): Méltóztassék Lutz ur. 
Ez a legjobb borunk. Már csak két pa-
lackunk van belőle. 

Lutz: Köszönöm. (Iszik.) Jó bor. (Iszik.) 
Nagyon jó! (Kedélyesen.) Bizony Dörfelné 
lelkem, furcsa érzés az, amikor az ember 
Viszontlátja azokat a helyeket, ahol évekkel 
ezelőtt lakott 

Dörjelné: Bizony, azóta sok minden meg-
változott Itt is más vüág van. A diákok 
már csak nagyon ritkán jönnek. 

Lutz: Miért? < 
Dörjelné: Nem tudom az okát, talán nincs 
oka. Inkább divat dolga. Azt mondják, 

hogy a sör már nem olyan jó, pedig nemi 
igaz. Most sokat járnak Neckargemündbe. 

Lutz (iszik): Bizony, bizony, az élet 
megváltozik és maga az ember is megvál-
tozik. M ndannyian, Dörfelné lelkem, kivé-
tel nélkül. (Iszik, hörpint.) És éppen ezért 
ö.ensäjé:ek e : lz — l.j-ziörú ma-
radjon, — nagy hiba volt. 
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Dörjelné (csodálkozik ). 
Lutz ((halkan, titokzatosan): Sohasem 

láttam még őfenségét olyan lelkiállapotban, 
mint ma délelőtt. 

Dörjelné (aggodalmasan): Miért? 
Lutz: Ezlek az emcerek, ezek a diákok, 

tapintatlanok. Ha egy ilyen nagy ur egy 
kis szeszélynek engedve megtesz egy ilyen 
utat, akkor inkognito utazik. Akkor azt 
akarja, hogy az emberek, — hogy is mond-
jam csak — jó kedvet színleljenek. Ren-
dezzenek tréfákat, mulassanak és viseljék 
ugy magukat, hogy őfensége azt higyje: 
no ez mégis csak más dolog! 

Dörjelné: Persze, persze. 
Lutz: Ehelyett az emberek tapintatla-

nok. őfensége ma reggel fogadta a diáko-
kat a hotelben, ezek az emberiek ojyanok 
voltak, mintha frakkba bujtatták vojlna 
őket, hogy az udVarnál megjelenjenek. 
Őfensége belép a szobába, egyszerű ruhá-
ban, ordók nélküli és mosolyog és jóságlosan 
(a kezét nyújtja nekik, — ahelyett, hogy a 
kezét megszorítanák, az egész társaság (meg-
hajtja magát. Az egyik kilép és üdvözlő 
beszédet mond. 

Dörjelné: Persze — 
Lutz (szlünet után): Mikor őfensége me-

gint magára maradt, olyan volt az arca 
Dörfelné lelkem, mint a hó. 

Dörjelné: Jaj! 
Lutz: Olyan fehér, mint a hó... Őfensége 

csónakot rendelt és a csónakos fölevezett a 
Neckaron. Őfensége magában volt... ma-
gában... érti? 

Dörjelné (szomorúan): Hát ha egészen 
egyedül akart maradni.», bizony szo-
morú ! 

Lutz: őfensége csónakja itt fog kikötni, 
őfensége még1 félóráig együtt .lesz ezekkel 
a diákokkal aztán elutazunk. És ezzel be-
fejeztük ezt a kissé sajátságos kirándu-
lást. Itt jönnek azok az emterek. 

NEGYEDIK JELENET 
Voltak, a Corps (bejön, mind1 frakkban). 

Bilz (Lutzhoz): Itt van már őfensége? 
Lutz: Még nincs Itt. 
Bilz: Őfensége ma este Heidejb-ergben 

tnarad? 
Lutz: Nem. Őfensége 7 óra 30-kor el-

utazik. Kérem az urakat ne akarják őfen-
ségét arra rábírni, fiogy Heidelbérgben 
való idözését meghosszabbítsa. Őfenségé-
nek leghatározottabb kívánságát közöltem 
az urakkal. 

Bilz: Óh, hogyne — 
Lutz: őfensége, tegnap este, megér-

kezés után azt az óhajtását hangoztatta, 
hogy még egyszer akar itt, Rüder né 1 egy 
Ws>. izé... ünnepséget... hm... rendezni, 
ugy mint ezelőtt'., zenével... és... hm... 
diákosan.. de tfensége kénytelen Heidel-
bergfoen való leamagasaob látogatását a 
lehető legrövidebbre szabni. Ajánlatos te-

hát a műsornak minél gyorsabban vajő 
Jebonyolitása. 

Bilz: Természetes; 
Lutz (Dörfelnéhez ) : Mit is akartam 

mondani — igen, az élet megváltozik. És 
lahol a tapintat nem az emberrel sziketik, 
/vagy nem a nevelés eredménye, ott semmit 
sem lehet csinálni. Majd odaát iszom mea 
(a boromat. (A fenékre megy és a fái 
meljé ül.) 

Engelbrecht (letörli homlokáról a Verej-
téket): Aztán majd még egy beszédei 
mondok. Nagyon nehéz. 

Bilz (aggodalmasan): Hagynád talán 
inkább a beszédet. 

Engelbrecht: Miért? 
Bilz: Nem tudom — de ha Károly Hen-

rikre gondolok, hogy milyen volt akkor 
— és most... 

Lutz (fölugrik ) : őfensége ! 
Mind (figyelnek) Őfensége... 
Lutz: Rüder, menjen oda. A hidra. És 

vigyázzon, hogy a csónak ne ütődjék a 
parthoz; i 

Riidèr (odasiet ). 
Lutz (a Corpshoz): Kérem uraim, legye-

nek szívesek amott csoportosulni... Kérem, 
nem itt, ha szabad kérnem ». i 

Engelbrecht: Valakinek kell egy pár 
szót mondania.. (Nagy, várakozásteljes 
csend. ) 

Lutz (leveszi a kalapját). 
Mind (leveszik a sipkájukat. A herceg 

még mindig nem látható.) 

ÖTÖDIK JELENET. 
Károly Henrik és Glanz lakâf_ 

K&oiy Henrik (lassan, némán jön a 
fenékről előre, mindenleié köszöngetve, de 
jéghidegen, fagyosan ). 

Lutz: Fenséged kocsija vár. Körülbelül 
egy óra múlva indul a vonat. 
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Károly Henrik (bólint). 
Lutz (hátralép ). 
Engelbrecht: Fenséges uram ! Fenséged 

megtisztelt minket azzal, hogy ha rövid 
Sdőre is, együtt vara velünk egy olyian he-
lyen, ahol fenséged évekkel ezielőtt gyakran 
kegyeskedett körünkben megjelenni. Mély 
hódolattal, szeretetteljes és tiszteletteljes-
» Is ten hozott«-tal üdvözöljük itt fenségedet. 

Károly Henrik: ön már tekintélyes idő 
óta van Heidelbergben, Engelbrecht ur? 

Engelbrecht: ...Hm... hm.... tiz szemesz-
ter óta. 

Károly Henrik: Äkkor ügyvéd akart 
lenni vagy államhivatalnok. 

Engelbrecht: Igenis, fenséges uram. 
Károly Hennh: Hm. (Bilzhez.) Ön is 

Heidelbergben van rég? 
Bilz: Igenis fenséges uram. 
Károly Henrik: Még soká szándékozik 

itt maradni? 
Bilz: Én... vén... éppen vizsga ellőtt 

vagyok, fenséges uram. 
Károly Henrik (egy harmadikra néz.) 
Bilz (bemutatja): Banzin ur 
Károly Henrik: Hová való 'ön? 
Banzin: Braunschweigba, fenséges uram. 
Károly Henrik (egy negyediket néze-

getve. ) ! 
Bilz: Reinicke. 
Károly Henrik: Régóta van Heidelberg-

ben? ' 
Reinicke: Három szemeszter óta, fenséges 

uram. 
Károly Henrik (mindig fagyosan): Jól 

érzi itt magát? 
Bilz: Igenis, fenséges uram. 
Károly Henrik: Ma kinn jártam a teme-

tőben dr. Jüttner sírjánál. A doktor ur, 
(amig élt, a vélem való összeköttetés révén 
önöknek sem volt idegen. Ezen az alapon 
jelvárhattam volna, hogy sirját kevésbé 
felhanyagolt állapotban lelem. 

Bilz: Fenséges uram — tudniillik — 
Károly Henrik: Nem akarom önöket 

szemrehányással illetni. De hálára köte-
leznének, ha a jövőben időről-időre ügyel-
nének arra, hogy a sirnak gondját viseljék. 

Engelbrecht: Ugy lesz, fenséges uram... 
Bilz: Sőt mindjárt holnap — 
Károly Henrik: Akkor előre köszönöm 

önöknek. Ez a halott barátom volt. (Int 
Glanznak, aki átadja neki a diáiksap-
káját és elveszi töle a kalapját. Szomorú 
szünet. Károly Henrik maga elé mered, 
aztán összeszedi magát, mosolyog1. ) Mit 
is akartam mondani? — Üljünk le uraim. 
Az idő rövid, pedig Rüdernél, a régi kert-
ben, ha csak pár pillanatra is, még egy-
szer együtt akartunk ülni. Zene nincs? 

Rüder.- Hogyne! Zene! Rajta! (Magas 
kancsó van a kezében ) 

Károly Henrik: Hogy van Rüder? Még 
mindig a régi? 

Räder: Köszönöm szépen, fenséges uram. 

Károly Henrik (leül): Adja ide! (Rü-
der odaadja neki a kancsót.) 

Bilz: Melyik dalt parancsolja fenséged? 
Károly Henrik: Akármelyiket. Olyan 

mindegy. 
Zenészek (hangolnak ). 
Bilz: Silentium! — Ezt az első poharat 

annak az egészségére űritjük, akinek a 
»Corps Saxoniához« való tartozása, e szö-
vetség történelmének legragyogóbb határ-
köve a múltban, a 'elenben és mindén 
időkben. Őfensége mai jelenlétével be-
bizonyítja, hogy őfensége is szívesen em-
ilékszik vissza arra a gyönyörű1 időre, 
lamely nekem és mindazoknak, akiknek ré-
szük volt benne, örökké felejthetetlenek 
lesznek Ad exercitium Salamadris 1, 2, 3— 
.1, 2, 3—, 1, 2, 3! (A kancsók csöröm-
pölnek az asztalon.) ( 

Károly Henrik: Köszönöhi. Isten éltesse 
önöket. (Odamegy néhány diákhoz és koc-
cint velük.) 

A zene (játssza az »Oh régi szép diák-
idő« kezdetti dalt). 

Károly Henrik (Némán hallgatja. Mi-
kor a zene másodszor kezdi a dalt, mintha 
álomból riadna föl): Kérem, énekeljenek. 
Miért nem akarnak énekelni? 

Bilz: Igenis, fenséges uram. Si.lent;um! 
(Zene elnémul.) Silentium a nótáért. 

A zene (újra megszólal, mind1 énekelnek, 
de halkan, nyomottan, a dal nagyon bána-
tosan hangzik ) 

t»Óh, régi szép, diákidő, 
Hová, hová tűntél el? 
Nem térsz te vissza újra már, 
A régi kedvvel, fénnyel 
Kereslek mindig, szüntelen, 
Ma már nyomod sincs, nem lelem, 
0 jerum, jerum, jerum, jerumi, 
0 quae mutatio rerum!« 

»Belepte a sipkám a por, 
Kardom belepte rozsda, 
A régi fénye elveszett, 
Nincs, nincs, mi visszahozza, 
Elhalt a nóta, oh be kár, 
A sarkantyúm se peng ma már. 

Q 
ULVftS Pftt . , >6uri d p é s s 

belga kir. hercegi tzàllitâ 
IV., Xeplony-ulca 3. szám 

Pár is i Kreációit 
Robes Manteaux Costumes 
K. Deutsch Panny es Mme. Sophie Yeretzian 
divatszalonja, Bpest, Szentkirályi-u. 3. 11/16 

HK1ft!l$nri*Af<*flt ondulâeiôval. mariikttr, szépség-
î l u l a y í u u r u J t U Í ápolás és archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel, Mérséke't árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetne» 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. S2 
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Û jer um, jerum, jerum, 
O quae mutatio rerum!« 

»De mégse fér a téli fagy 
A vén diák szivéhez, 
Az jóba, rosszba egyaránt 
Becsületesen' érez 
S régi disz, ha oda is, 
A szjv a régi, még ma is, 
Ma is csak oly hűséges, 
Ma. is csak oly hűséges!« 

Károly Henrik ; (némán iil, keblében 
ezer érzés tombol). 

Bilz: Silentium! Cantus ex est! 
Károly 'Henrik (szinte magánkívül ül 

ott). 
Bilz: Parancsol fenséged talán mé<j eay 

dalt? 
Károly Henrik (rámered, anélkül, hogy 

értené öt): Tessék? 
Bilz: Valami dalt, ami fenségednek 

talán különösen kedves? 
Károly ' Henrik: Nem, köszönöm. Ne 

fáradjanak Különben is: időm alkalmasint 
lejárt. (Föláll, a többiek is fölállnak. 
Hidegen búcsúzik, az egyetlen Bilztől vala-
mivel barátságosabban. A herceg kivéte-
lével mind el.) 

HATODIK JELENET. 
Károly Henrik, Katica. 

Katica (beront): Nem igaz! Hiszen mind 
hazudtok. (Lázas izgatottsággal keresi.^ 
Nem igaz. (Néz, néz, aztán hirtelen meg 
látja a herceget. Elementáris kitöréssel 
hozzá rohan): Karcsi! Karcsi! 

Károly Henrik: Katica ! 
Katica: Karcsi! Karcsi! 
Károly Henrik: Katica, édes Katica! 

(Katica csaknem eszméletlenül fekszik a 
karjaiban ) Nézz rám Katica! (Nagy szü-
net.) " 

Katica: Hát visszajöttél? 
Károly Henrik: Igen. 
Katica: Hát most visszajöttél. 
Károly Henrik: Visszajöttem Katica. 
Katica: Hadd nézzelek meg. Csakugyan 

te vagy? 
Károly Henrik: Igen. 
Katica: Igen, ő az a Károly Henrik. 

Ugyanaz. (Cirógatja az arcát és a haját, 
gyöngéden, szinte vizsgálódva.) Egy kicsit 
megváltozott.. nagyon kicsit... (Szenve-
délyesen átöleli, magánkívül.) Hát most 
visszajöttél. (Szünet. ) 

Katica: Igaz-e, hogy megint el kell 
menned? Most mindjárt? 

Károly Henrik: Igaz, Katica. 
Katica (nem felel, fájdalmasan magá-

hoz szorítja): Tudtam Karcsi, tudtam, 
hogy egyszer az életben még eljössz. Min-
dennap vártalak. (Az arcát cirógatva.. ) 
Megsoványodtál és olyan sápadt vagy Kar-
csi. Sokat szenvedtél, ugy-e? 

Károly Henrik: Igen, Katica... 

Katica: Persze., persze... (Cirógatja.) 
Ezek a gonosz ráncok... Nevess egyszer 
megint. 

Károly Henrik: Két év — nem tudod 
Katica, micsoda két év volt. Nincs ember, 
aki annyira egyedül lett volna, mint én. 

Katica (aggodalmasan^ erőlteti): Ne-
vess megint ! 

Károly Henrik (fáradtan mosolyog): 
Nevetni? ' 

Katica: Igen. Igy. Mégegyszer. Ahogy 
azelőtt nevettél. Nevess Karcsi, kérlek, 
nevess. 

Károly Henrik: Mikor volt? Tegnap 
vagy tegnapelőtt Éjszakának évadján el-
jöttünk ide. Nem tudtam kiibirni, még 
egyszer el kellett ide jönnöm. Utoljára. 

Katica (hozzásimul ) : Igen. 
Károly Henrik: Minden a régi itt. Ka-

tica, a Maijna, a Neckar, Heidelberg. Csak 
az emberek változtak meg. Egyetlenegye* 
sem találtam. (Katica szorosabban simul 
hozzá.) Csak téged Katica. Te vagy az 
egyetlen. 

Katica: Karcsi... 
Ká/oly Henrik: Te vagy az egyetlen... 
Katica (maga mellé vonja egy padra): 

Gyere... Emlékszel-e még arra a napra, 
/amikor elmentél? Amikor az Odenweldba 
akartunk menni? 

Károly Henrik (bólint). 
Katica: És kettecskén Neckargemündbe 

kocsiztunk — és Párisba készültünk. (Mo-
solyog. ) 

Károly Henrik: Odafönt a két ablak 
mögött, Katica, emlékszel-e még? Te meg 
én! » 

Katica (a mellére temeti az arcát). 
Károly Henrik: Odakinn a tavaszi éj-

szaka, minden csöndes volt!... 
Katica (boldogan): Te magadhoz szo-

rítottál! 
Károly Henrin (magához szorítja, szen-

vedélyesen megcsókolja): Katica — édes 
kis Katica !... (Szünet. ) 

Katica: Vigak voltunk, mi ketten; annak 
most már vége. Néha, ha töröm magam 
és jókedvű akarok lenni, mégse tudok az 
lenni, mégse tudók az lenni. Én is megvé-
nültem, ugy-e, arcban? 

Károly Henrik (mosolyogva): Nem, Ka-
tica. 

Legújabb nyári modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

^ L divatházában 
CTJm Kossuth La/os-

^ B B B B ^ utca g 
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Katica: De igen. És itt most olyan el-
hagyatott mindem Nem ugy van, mint 
régen. Ä diákok már nem járnak ide. 
Este néha egészen magamban ülök... Ősz-
Szel elmegyek innen. 

Károly Henrik: Hová? 
Katica.- Osztrákországba! R Ferenc min-

den negyedévben ir, hogy jöjjek, mert 
piár meg akar házasodni. 1 

Károly Henrik: Igen. 
Katica: Már régen el kellett volna 

mennem, itt nagyon szomorú az élet... 
Látod Karcsi, én is itthagyom a kedves 
Heidelfcerget. (Szünet.) 

Károly Henrik: Én is megházasodom. 
Katica — tudod? 

Katica: Igen. Olvastam az újságban. 
Megvettem az arcképeileket 's, a tiédet, 
meg az övét is. Ä menyasszonyod na-g)on szép. (Aggodalmasan, fürkészve.) 

gy-e? 
Károly Henrik (közönyösen vál'at von). 
Katica (halkan): Légy jó hozzá! 
Károly Henrik (megragadja a két kar-

ján, csaknem durván rázza): Katica! (Túl-
áradó fájdalommal.) Katica! 

Katica (két kezébe fogja a fejét): Ne 
légy szomorú! Látod, ha tudnám, hogy 
busulsz, hogy soha nem lennél többé jó- • 
kedvű... akkor, akkor... mit cs'nálnék én 
lakkor, Karcsi? Elmenjek Bécsbe és férj-
hez menjek és beszéljek az emberekkel 
lés közben mindig arra gondoljak, hogy 
te nem lész soha többé jókedvű, hiszen 
lakkor inkább mindjárt — (bensőséggel) 
Karcsi, kérlek!... 

Károly Henrik (nagynehezen magához 
tér ) : Igen. 

Katica: Látod, hiszen kettőnk közt úgyse 
lehetett másról szó! Nem igaz? És ezt 
mindig nagyon jól tudtuk. 

Károly Henrik (bólint). 
Katica: No hát akkor... 
Károly Henrik: Igen... 
Katica: A szép ifjúkor olyan nagyon 

rövid... 
Károly Henrik (álmodozva): Igen... 
Katica: Most ha?amégy Karcsi és meg-

házasodol és minden jóra tag fordulni. 
Én nem is értem ezt olyan jól, de te... 
olyat ember, mint te... an~a'< nem szabad 
H fejét lehorgasztania, nem Igaz? Már a 
többi sok ember miatt sen. 

Károly Henrik- Kedves kis Katica.., 
HETEDIK JELENET. 

Voltak, Lakáj. 
Lakáj (diszkréten belép): Fenséges 

uram... 
Káro'y Henrik (fölnéz): Ml az?... Igen, 

Jövök már!... 
Lakáj (d'szkréten el). 
Katica: Ma-adj még! 
Károly Henrik (magához vonja): Kar 

tica ! 
Katica: Karcsi! 

Károly Henrik: Uto.lsó utam volt Hei-
delbergbe, de talán a legtöbbet érő. Sok 
minden másként lesz. ígérem neked, Katica. 

Katica (folyton csak az arcát cirógatja, 
miközben ugy néz fol rá, mint valaki, aki 
utoljára akar megérinteni valamit, amit 
örökre el kell veszítenie). 

Károly Henrik: Mi megmaradunk egy-
másnak, Katica. Én nem felejte'ek el és 
te sem felejtesz el engem. Nem látjuk 
többé egymást, de nem feledkezünk meg 
egymásról. Az. hogy visszavágytam Heidel-
bergbe, csak az veit, hogri visszavágytam 
hozzád — és téged megtaláltalak. (Hosz-
Szan megcsókolja.) Isten veled, Katica! 
(Indul.) 

Katica (lecsüngő karral áll, utána néz). 
Károly Henrik (még egyszer visszajön): 

Csak téged szerettei 2k Katica, münden 
emberek közül, csak téged! (Megcsókolja, 
el.) 

Katica (némán áll, pillanatokig utána 
mered. Azután eltakarja az arcát a kezé-
vel és keservesen zokog). 

(Függöny. ) 

SZ A B N I , v a r r n i t a n l t o k magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Kalaptantolyam kü ön. B fiplnpr M p l l l f l 

tanfolyam mflvirágkészitéjre. V .!? ! l c , u c l 

Károly-körut 10. S tíri'liansokai g y ö n g y ö k é i , r é g i s é g e k t t 
m l n d a n k l n á l rirágábban m i i 

ZÉKElV EMIL é k u « r * s i 
Király-utca 51. 

U n i f d l n H n b kosztümök, télikabátok, s>övet, gre-
n u l l e l U l l U n , nádin ruhák, pongyolák alkalmi árban 

kaphatók s t e j , e r i Almássy-utc< 4. udvarban. 
Menyasszonyi ruhák kölcsön-intézete 

GyömvvTíq arofehé^itg tej 

szeplős, májfoltos, milesszeres ás 
zsíros aronaK kitűnő Az arc széo, 
mait «s (Ide lesz, mindent e'tüntet, 
a kenöc-öt és p iderl pótolj r. Pontos 
haiznilat i ut isitás mellékelve. Vi-
d kre dis-krét s é t k U tés. k ' » 75 K. 
Botár, Erzsébet-körűt 34 

A D L E * szűcs, V!., Kiróly-utca 94. 
Szürke rókák, a laska rókák, szőrmekabátok 

a legjutány08abb árban. 

Z o m á n c e d é n y . h á t - r t ' s l és k o n y h a f e l s z e r e l é s l 
c lkkeUlea j ' i bb bevá'árlásif r ' á s ' , s já ' lod»i é« • e déglői 
edények nagy választékban LÁSZLÓ KALMAN cégnél, 
Budarest, Király-utca 76 (Király Színházzal »zemben.) 

Aranyszőke lesz kisírt EAU RADIEUSE 
használja (75 — K , barna vagy f-kete hajat nver az Eis-
ner-féle dió-kivonattól. <75. - K.) E 's íer-drogeria, főh. 

kam. száll. Budapest, VI., Andrásy-ut 37. 
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Szerkesztői Üzenetek 
CE rooatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 

K í v á n c s i . K. V. — Berlin. P. Sz . — Berlin, 
a mult héten utazott ki. Sz. I. — mint a „Szin-
házi Élet" m u the i s z á m é b ó l lé that ja . Mün-
c h e n . F. A. — Berlin. Szinészlapok d a r a b j a 
10 korona. Lehc-t rendelni . — Jol i C o e u r . 
Nagvon kedves és ötletes vers , sa jnos , hely-
szűke miatt nem közölhet jük. — S z e r é n y . 
1. Fér jhez ment 2 — 3. Nem igaz. Z. A. Maros-
vásárhe lyre szerződött, P. I. a Renaissance-
nál marad . 4. Ezt Sebestvén is szeretné tudni . 
Most keres helyeitest 5. A Fővárosi Szín-
h á z b a n . — O r m o d y D e b r e c e n Akik önök-
nek azt a tanácso t ad ták , bogy turnéra men-
jenek Amer ikába , nem ismerik a z amer ika i 
sz ínházi viszonyokat. Semmi körülmények 
között ne indul janak , cs«k a b b a n az esetben, 
ha a newyorki magyar sz inház igazgatóságától 
előre szerződést kapnak . Különben Rétkai 
Márton levé ben megad önöknek minden 
részletes felvilágosítást, h a hozzá fordulnak. 
— Gróf Mici, O r s o v a . A képe azt bizonyít ja, 
hogv jó sz ínpadi a l ak ja v a n . Ha va lóban 
rendkívüli tehetség, ingyen is taní t ják a 
szinész iskolában . Természe tesen személyes 
je lentkezés szükséges . De csak akkor u tazzon 
fel Pestre, ha va lóban tehetséges. — J e a n e t t e , 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y . A Z e n e a k a d é m i á n a 
beirntá^ok szep tember 1. és 2-án lesznek dél-
után 3 és 6 között. A felvételi vizsgákat 5. 
és 6-án tart ják mes . — H a r r y . A képet, 
sa jnos , nem haszná lha t juk , mert klisék^szi-
tésre a lka lmat lan . Erősen retu-ált képet lehet 
csak közölni. Próbálkozzék u j a b b képpel. — 
P é k K á r o l y , S z o m b a t h e l y . 1. Zsigmond-utca 
20. 2 Híd-'gkut i-ut 51. 3 Az Athenaeumná l 
vaev az Otthon klubban (Eszterházv-utca 4 ) 
ta lá l ja meg a levél 4 Leányfa lu . 5. Jelenleg 
Besnyőn van . 6. Tábor-utca 12. — Bakf i s . 
Wesse lény i -u tca 35. 

T u n n f á b s e l v e m , b r o k á t é s 
I o p e l d n m ű v é s z * s z o b a f e s t é s 

N i e g e r K. V i l m o s c s á s z á r - u t 29 

6 0 0 - 7 0 0 k o r o n a 
pá ja ffvflnvfi 0, e legáns francia formá 'u fehér 
v á s z o n c l p ő — T e n n N z c l p f i k f<bér *s 
87<irke üon K-trti Wiehb . Fehér <>-s színes 
férll v A s z o n C l p ő k . Dup la fa 1 ' u angol 
szandálkf l lönippeís ' g. k, uevsz in té" egyéb bőrcipőli 
Vá ozatlan olcsó árban árusi t tatn k. — Ha/ ic ipö-
k&lönlegességek. S c h ä f e r cég 
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A POLOSKÁK 

DITRICHST IN-1 J. 126-38 
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hölgy fodrászok 
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minden színben 

Budapest, Király-utca 73. 

POLOSKÁT 
vagy más férget petéivel együtt legújabban 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerint 

r a d i k á l i s a n jótállás mellett k i i r t j a 
TAKÁCS FE&ENC 

f é r e g l r t ó é s l « r l A l t l * n l i ó v á l l a l a t 
Budapes t , T h O k O l y - u t l i Telelőn [ ó z s e t 123-31 

Bútorokért, ruhákért stb. felelősséget vállal 

Kertész Jőxsef s?fln 
i t - - - — ' 

Budapest, IX., Qllcl-ut 9. (Rtlvîn-tcinéi) 
fei)ér e s « 3 ! í r J c e r ó h d k 

nagy válas3lélüban 
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Színházi rejtvény 

Megfejtési határidő: augusztus 12. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 34-ik szá-

mában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
f. düjj : az »Aquincum« cimü regény1, az 

iró, Szekula Jenő aláírásával. 
II. díj : Tamás Benő autogrammes fény-

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

bonbon1. 
IV. díj : egy üveg Eau de Cologne »Fée« 

Wittek. 
. A Színházi Élet 1922. 30-ik számában 
közölt rejtvény helyes megfejtése: »Fedák 
Sári.« 
• Helyesen fejtették meg: 1382-en. 
, Az első dijat Buza Magda (Szombathely, 
Náray-u. 58. ), a második dijat Sándor 
György (Pápa, Jókai Mór-utca 15.), a har-
madik dijat Kövesi Aranka (Budapest), a 
negyedik dijat F orrai Oszkárné (Budapest) 
nyerték meg. — A vidéki előfizetőknek 
postán küldjük el a •dijakat, a pestiek 
jelentkezzenek a szerkesztőségben 5—6 óra 
között. 

JENÍ 
Hirdetési vezérképviselet kOlfölrt részére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. 

Selyemharisnyák 
szem felszedése T G V * f * Z V â T O S l 
Kiràiy-u. b<_ h a r i s n y a ! » v í t ó 

Telefonon is msgrsRdeihetl 

A Z UJSÁG-oi 
T e l e f o n s z á m o k ! J ó z s e f 16-26, József 13*53 

Régiséggyűjtők! ve szek , e ladok, 
becserélek műtárgyakat , HAMBURGER 
régiség üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz. 

SildjeidGyula sä.» 
modern finom "tapétákban 

C 
Naponta este órakor 

Pőváro»* csü tö r tök , szomba td .u .4órakor 

** H U S * I l leneb állatszeliditő. 
Va»,1.t Ptaszynski és ZöMsch «rosnge az 0pera lagjai mint vendégek 

Telefon 55—55 é a a nagy miisor 

Lejötizstf mm tint! 
hangie tonek megvétetnek «s 

WÁGNER 
hangsze» áruházában 

Bpest, VIII, József-köruf 15 
Fiók: IX. Ráday-utca lg. 

HUNGÁRIA HABZÓBOR 

T e l e f o n : 18—08 

VÍMTQR ÉS KELEMEN 
VI c»Lí„ .Js ne 

ten íc 
VI.. Fe lsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

ember látja 
a Dunapar t i korzón esténként a g ^ i ^ m Automata-M tivek 

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

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



KERTÉSZ MIHÁLY a Sascha főrendezője é s VAJDA LÁSZLÓ 
a Magyar Színház igazgatója a „Sodorná é s Gomorra" felvételénél 




