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Hires emberek feleségei 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

Bár maguk a híres emberek is alap-
jában már igen érdekes társaságot al-
kotnak, mert hisz nemcsak a külön-
féle pályákhoz való tartozás teremt 
nagy különbségeket, de maga a híres-
ség különböző fajsúlya szerint is igen 
eltérő emberekre lehet osztályozni 
őket, mégis ez a tarkaság semmi 
ahhoz a különféleséghez képest, amik 

•ezeknek a férfiaknak a feleségei. Az 
egész más képsorozat az, mintha egy-
azon osztályú férfiak nőivel állnánk 
szemben. Az egyes társadalmi osz-
tályok asszonyait igenis, jellemzi va-
lami hasonlóság. A proletárnőnek vagy 
a városi polgárnőnek vagy az (arisz-
tokrata nőnek megvannak a sajátos, jel-
lemző vonásai. Sőt az egyes foglal-
kozási ágakhoz tartozó asszonyoknak 
is. Nem akarom most fejtegetni, hogy 
miért testesek, sőt kövérek a hús-
ipar vagy a vendéglőipar hölgyei — 
mert tényleg igen jelentős százalék-
ban azok, —- azt se, hogy az éksze-
részetben vagy a divatáru-üzletekben 
trónoló tulajdonosnők, -nék s más ide 
tartozó hölgyek miért tetszetős külse-

jüek vagv miért akarnak ilyeneknek 
látszani — mindez közismert vagy 
legalább is az első kimondásra magá-
tól értetődőnek tűnik fel. Más a hely-
zet a híresek nőinél. Ezek, a hire-
sek nem alkotnak egy társadalmi Osz-
tályt, hisz ott van közöttük a mi-
niszter és a cigányprimás, a hires lirai 
költő s a nagy épitési vállalkozó, a 
népszerűségtől bújó zenetudós s a tö-
meg legnyersebb ösztöneire spekuláló 
kabarészinész. Valami közös azért van 
ezek közt is : a tömegből való ki-
emelkedésre, a közéleti érvényesülésre 
való tehetség lélekben gyökerező s a 
lelket átformáló sajátsága. Ez azon-
ban csak egy lelki jellemvonás, Imely 
nem olyan erős, hogy a párválasztás-
ban döntő szerepet játszanék. H a 
tehát mégis mindenáron keresek egy 
olyan sajátságot, mely ezeket a hires 
feleségeket összeköti, akkor nem tudok 
másra helyezkedni, mint arra, hogy 
ez a képzelhető legérdekesebb társa-
ság. 

E megállapitás keretén belül persze 
lehet néhány félénk általánosítást meg-
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kockáztatni. A képzőművészek, külö-
nösen a szobrászok feleségei közt kok 
a csinos: a szinészek »civil« felesé-
gei közt is, bár ezek (közt sok a sze-
rényebb, szürkébb külsejü. A politi-
kusok feleségei közt, egy széles alapú 
választójog uralma alatt legalább kevés 
a disznó. Különben a politikai szen-
vedély gyakran buzditólag Rat a lé-

. lekre s lefoglalja a kedély energiáinak 
legnagyobb részét, ugy, hogy egy ki-
finomultabb, esztétikai szempontoknak 
hódoló feleségválasztás számára nem 
marad se elég érzék, se elég hajlam. 

De éppen azért, mert nem isablonos 
társaságbeli szépségek, nem divatos 
korzódémonok találkozó helye egy 
ilyen képsorozat, hanem a legkülön-

bözőbb sorsú és lényü asszonyok bok-
rétája, épp ezért érdekes és (meggon-
dolkodtató látvány ez a sok női arc. 
Még érdekesebb lett volna, ha iférj és 
feleség egymás mellett volnának szem-
Iélhetők: a párképződés törvényeit le-
hetne betűzgetni ezekről a kettős ké-
pekről. De igy is jó iés érdekes : ezek 
a »hiresek« úgyis túlsókat szerepel-
nek Írásban, képben, szóval és tettel. 
Nem fog megártani nekik, ha egyszer 
kissé háttérbe szorítja őket a felesé-
gük. 

SZIRMAI MEMOÁRJAI 
Szirmai memoárt fog irni, 
Szalad a hir a légen át 
S pirulni kezdtek erre szörnyen 
Lányok, anyák és nagymamák. 

„Akik Kaliforniába vágytak ..." 
Amerikából, a keliforniai Seepshead bayból kaptuk ezt a kedves képet. R. Tóth József 
küldte, a Király Színház volt tagja, aki Környeivel rendezett együtt koncerteket Amerikában, 
most pedig filmezik az uj világban, még pedig nagyszerű gázsival. Azt irja R. Tóth József, 
hogy nagyon sok magyar kollegájával találkozott odakint. Egy ilyen találkozóról készült ez 
a kép. Balról jobbra: R. Tóth József, Vincze Miklós, Lévay Margit és Hatváry Károly. 
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Dohnányi Ernőné Rajnai Qáborné Gárdos Aládárné 

w 
Ä legszebb, a legfonóbb, legigazibb 

bakfisálom : hires emoer felesége lenni! 
Megfürödni, sütkérezni, felraggogni abjan 
a dicsőségben, amely a kiváló művészt, 
irót, lapszerkesztőt, politikust, színészt vagy 
tankvezért övezi. Boldogan gondolhatni 
arra, hogy a rettegett vagy becézett férfi, 

Az „Ö" feleségtik! 
akire százezrek figyelnek állandóan, aki-
ről előkelő zsurokon izgaimas történeteket 
mesélnek, akinek autogrammjait könyörgikt, 
akinek kedvéért esetenkint estélyi ruháoa 
öltözködnek az előkelő hölgyek és frakkot 
Ihuznak a férfiak, hogy ez a kivételes férfi, 
mikor odahaza beteszi maga mögött az 

Az Ö feleségük 
Felső sor : Vajda Lászlóné, Beöthy Lászlóné, dr. Bárdos Arlhurné, középső sor : Lázár 
Ödönné, Sebestyén Gézáné, alsó sor : dr. Dalnoky Viktorné, Bakó Lászlóné, Venczell Béláné 
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ajtót, minden kedvességét, szellemét, sze-
relmét egy asszonynak a lába elé hordja. 
Az ilyen férfiaknak bizonyára a családi 
élete is érdekesebb,"színesebb, mint a 
közönséges halandóé. 

Azl hisszlTjk, hogy nemcsak érdekes, ha-
nem egyúttal értékes meglepetéssel is 
szolgálunk olvasóinknak, amikor bemutat-
juk azoknak az emtereknek a ^eleséget, 
akiknek nevével mindennap találkozunk, a 
színházakban, könyvesboltokban, tárlatokon, 
Mjsághasábokon. Ök azok, akik szeretettel 
és figyelmes gyengédséggel műhellyé ren-
dezik az otthont, óvatosan elhárítják a férj 
ú t j á tó l a kicsinyes napigondok tengerét 
é j lehetővé teszik, ho^y minden felsza-
baduló erejüket értékes munkájukra for-
díthassák. Ä férj sikereinek méltó részesei, 
akiket érdemes megismerni. 

De adjuk á t a szót maguknak az érde-
kelteknek, az irók, mfjvészek, lapszerkesz-
tők, hires bankvezérek, politikusok feiasa-
ígeinek, akiket felkerestünk és megkér-
tünk, hogy nyilatkozzanak arról a kérdés-

tő l : jó dolog-e hires ember feleségének 
lenni? íme a nyilatkozatok: 

A színigazgató felesége: 
Beöthy Lászlóné 

— Férjem talán a világ legelfoglal taoj 
emiere. Mint »vezér« ezer dologra gon-
doló és százfelé intézkedő ember, akinek 
kezében egy hadseregnyi ember exisz-
tenciájának szálai futnak össze és így ő 
tulajdonképen nem is egy, hanem sok száz 
családnak a feje. De ha ennyifelé kell is 
megosztania magát, kedélyének és szivének 
legértékesebb melegét mégis csak haza 
hozza. Mert ez a nagyon komoly emoer, 
mikor hazajön és Leteszi maga mögött az 
ajtót, annyira jókedvű sőt gyermekded ke-
délyű lesz, hogy babával játszik. Ugy JÍ-
zony: Beöthy Batával, a leányával. 

A politikus felesége: 
Vázsonyi Vimosné 

— Én még a légi ideológiában nevel-
kedtem, vagyis minden téren a magántulaj-

Az Ö feleségük 
Felső sor : Nagy Endréné, Szenes Béláné, Cserna Andorné, középső sor : Molnár Jenőné, 
Babits Mihélyné, Forró Pálné, alsó sor : Harsányi Zsoltné, Karinthy Frigyesné, Lakatos-

Lászlóné 
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donnák ivagyok a hive és nem a szocializá-
lásnak. Már pedig a hires férjeket elnyeli, 
elrabolja a kérlelhetetlen és önző társa-
dalom, melyet szolgálnak. Éppen ezért leg-
jobban a nyári hónapokat szeretem, amikor 
néhány hétre külföldre megyünk, ahol végre 
helyreállíthatom a — magántulajdont! 

Az író felesége : 
Karinthy Frigyesné 

— Réems, micsoda kérdés! Azt hiszi 
kérem, hogy erre olyan könniiü válaszoln'? 
Hanem tudja mit? Megfogom tanácskozni 
iá Fricivel. Ilyesmit legjobb kettesben el-
dönteni ! 

A bankvezér felesége : 
Krausz Simonné 

— Férjemet boszorkánymesternek szok-
ták nevezni, mert noha éjjel-nappal dol-
gozó, rengetegül elfoglalt ember, mindenre 
van ideje. Magam részéről csak azt fűz-
hetem hozzá, hogy mtëg a családi élet-
inek (e'zer kis aprólékos dolgaival is ráér 
foglalkozni és ezeket éppen olyan nagysti-
lüen és tökéletesen intézi el, mint a töboi 
"dolgait. 

A színész felesége : 
Rajnai Gáborné 

— Jó-e hires ember felesége lenni? 
Én bizony nem tudom, mert a férjem mi-
helyt átlépi lakásunk küszöbét, megszfiinik 
hires ember lenni és csak szerető, jyen-
'yéd' és gondos családapa. Mint ilyen azon-
ban kitűnő. 

Az újságíró felesége: 
Légrádi Imréné 

— Ä boldog házasélet egyik legfőob 
feltételének tartom, hogy a feleség egy 
bizonyos magasabbrendü, etikus értelem-
ben vett kielégülést találjon férjének szel-
lemi kiválóságában. Férjem egyébként szi-
(goru elvként tűzte maga elé, hogy csak 
munkája a nyilvánosságé, a személye ellen-
ben csakis a családé. 

A zeneszerző felesége : 
Dohnányi Ernőné : 

— Istenem, ha az embernek ilyen hire« 
muzsikus és zeneszerző a férje, csak. termé-
szetes, hogy harmóniában élnek. Én egyéb-
ként engedelmes feleség vagyok, h'szen 
a nyilvánosság előtt is beoizonyitottam, 
hogy ugy táncolok, ahogy, a férjem zongo-
rázik. 

Az Ő feleségük 
Felső sor : Sas Náciné, Zerkovitz Béláné, Nádor Mihályné, középen : Friedrich Istvánná, 
alsó sor : dr. Rainprecht Antalné, Lingauer Albinné, Vázsonyi Vilmosné, Matyasovszkyné 

Sikorszky Márta, Pakols Józsefné 
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Mért vágatta le Yves Mirande a bajuszát ? 
Az Ur 1922-ik esztendejének tavaszán 

iPáris bohém világát szenzációs rémhír der-
mesztette meg1. Äzt beszélték, hogy Yves 
Mirande, A kék frakk szerzője levágatta 
a bajuszát. Minden számotteivő művészi-
em her egyetértett abban, hogy nagyi esemé-
nyek várhatók a kiváló iró életében. Külö-
nösen azok erősítgették ezt, akik látták, 
hogy Yves Mirande feltűnően sokat időzik 
Albert Willemetz és Maurice Y vain tár-
saságában. Ezt a két urat is felesleges be-
mutatnunk a pesti közönségnek. Willemetz 
a Fi-fi librettistája, Y vain világhírű zene-
szerző. A »C'est mon hőmmel (Ez az én 
emberem )« cimli'J kupléja, amelyet Mistin-
'guett kisasszony és Harry Picler, a nagyszerű 
táncos megszámlálhatatlanul sokszor adtak 
elő a francia fővárosban, Pesten is divatos 
lett. Szóval -— volt valami a levegőben. 
És tényleg, a bajusz feláldozása után csak-
hamar bemutatták Yves Mirande, Älbert 
Willemetz és Maurice Yvain operettjét, a 
7a bouche...-t H szezon egyik legnagyodj, 
leghangosabb és legőszintébb sikere volt 

ez a premier. A darabot azóta is adják 
Pácisban, a népszerűsége óriási. Most Buda-
pest is megismeri, a Vígszínházban tollár 
javában próbálják a Ta bouche..A. Ez lesz 
a szezon első újdonsága. 

R bajusz-epizódból kiderül, hogy a da-
rabért Yves Mirande hozta a legnagyobb 
áldozatot a három szerző közül. Igaz vi-
szont, hogy ő volt a legkésőbben készen 
a maga részével. Ö irta a librettót, Wille-
metz a verseket. A versek hatalmas feltü-
nésr keltettek Párisban. Hihetetlenül köny-
nyedek, egyszerűek és közvetlenek voltak, 
akárcsak egyes nagy lírikusok költemé-
nye;, amelyeken alig érezhető, hogyi kötött 
beszédben írták őket. És szellemesek voltak, 
csattanósak; az elkényeztetett párisiak nem 
győztek eleget csodálkozni és nevetni. 'A 
ragyogó ötletek egyébként nem fognak el-
veszni a magyar közönség számára sem, 
hiszen Heltai Jenő fordítja a darabot. ) A 
Ta bouche... a Théâtre Dauiwn-ban került 
t emutatóra. 

De térjünk Vissza a Ta bouche...-hoz. 

Az Ó feleségük 
Felső sor : Pólya Tiborné, Márky Ödönné, Kisfaludi Stróbl Zsigmondné. Alsó sor : Szent-

györgyi Islvánné, Feiks Alfrédné, Bér Dezsőné, Jakab Dezsőné, Hermann Lipótné 
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R muzsikáról sem szabad megfeledkeznünk. 
iPáris tapsolt és vígan dalolta, fütyörészte 
V vain pattogó melódiáit. Ä kritika moso-
lyogva állapította meg, hogy a francia 
operett története egg nagy diadallal gaz-
dagodott. És a francia operettzene is meg-
szedte magát. Felszippantott egg kis angol 
jelleget, egy kicsit a yenki zenélőt, a néger 
muzsikából. Az Yvainok gondoskodtak arról, 
hogy meg ne ártson ez a francia zene 
finomságának. Egy szellemes párisi chris-
tiniárms iskolának nevezi ezt a zenei irályt, 
a vallásos hangzású név eredetére nézve 
sürgősen megjegyezzek, hogy Christinével, a 
Fi-fi komponistájával van a legszorosabb 
összefüggésben. 

A három szerző alaposan kitett magáért. 
A librettó páratlanul mulatságos. Yves Mi-
ran de túláradó, dévaj humorral rajzolta 
imeg a figurákat. A három felvonás három 
kaszinóban játszódik. A darab három házas-
sággal végződik. Három meglepő házas-
sággal. A párocskák nagyon göröngyös 

utakon jutnak el a boldogságig. A mi önző 
Világunkban pedig az a dolgok rendje, 
hogy ha az operett szereplőinek sok a 
baja, sokat mulat a közönség1. Hát ebben ia 
darabban rettentő sókat bajlódnak szegé-
nyek. 

Arról van szó ugyanis, hogy egui rokon-
szenves kalandornő, aki a saját kegyelméből 
grófi cimet visel, gazdag férjet szeretne 
fogni a leánya számára. Felbukkan egy 
csinos, elegíáns fiu, udvarol a lánynak, a 
fiatalok megszeretik egymást. Kiderül azon-
ban, hogy az előkelő ifjú egy kedves, 
vénülő szélhámos gyermeke, ak' minden-
áron gazdag leányt akar a fiának szerezni. 
Az önzetlen szülők természetesen könyör-
telenül szétválasztják a gyerekeket. Ámde 
őrködik felettük a harmadik felvonások jó 
szelleme, a fiatalok a lehető legkörülmé-
nyesebb és legkacagtatóbb módon, de meg-
kapják egymást. 

A grófnőt nálunk Góthné Kertész Ella 
fogja alakítani. A szerep rendkívül kedves, 

Az Ö feleségük 
Felső sor : Ujvéry Lászlóné, PeTheő Attiláné, Raskó Gézáné, középső sor : Kiss Ferencné, 

Nádor Jenőné, Matány Antalné, alsó sor : Sik Rezsőné és Sziklay Józsefné 
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fordulatos, vidám. Ä leányát, Évát, a gyö-
nyörű hangú Hajdú Eta játssza és énekl' 
lez nagy, (komoly szerep zeneileg is. Az öreg 
hozományvadász apósjelölt, du Pas de Vis 
f iguráját Góth Sándor mesteri kezére bízta 
a Vigszinház igazgatósága. Ä fiát Kertész 
ehhez a szerephez, amelyet Párisban nem 
Dezső fogja megszemélyesíteni, ő méltó 
kisebb ember, mint Victor Boucher adott. 
Boucher kreálja annak idején a Hazatérés 
Jacques-ját, ezzel kapcsolaDan nálunk is 
híressé vált. Ännak bizonyságául, hogy a 
szójátékgyárosok világszerte megérdemlik a 
tüzhalált, megemlítjük, hogy Bouchert a 
Ta bouche...-ban aratott diadala óta Ta 
Boucher-nak nevezik a párisi bohémek... 

Az uri népek után térjünk á t a személy-
zetre. A grófnőt Jean, az inasa kiséri, egy 
Szédítően tréfás fickó. Kissé kényes az iiyy, 
ide mégis megsugjuk, hogy az inas valami-
kor előkelőbb minőségben szolgálta a gróf-
nőt. A kedvese volt. És azt is elárulhatjuk, 
ha már ennyire vagyunk, hogyi még elő-
kelőbb minőségben fogja szolgálni úrnőjét. 

Elveszi ugyanis feleségül. Ezt a legisleg-. 
franciásabb szerepet Hegedűs Gyula kapta. 
Nagyobb dicséretet igazán nem kaphat egy 
szerep. 

Du Pas de Vis sem utazik egyedái'l. 
Vele jván a házvezetőnője, a derék Mélanie. 
Kissé kényes az iü!gy, de mégis megsúghat-
juk... stb., stb Mélanie du Pas de Vis 
kedvese volt és a vén kópé feleségül veszd 
!a darab végén. Ezt a nagyszerű komika-
szerepet a ragyogó humoru Balla Mariska 
togja alakítani. 

Most még1 három elragadó Margitkáról 
kell megelékeznóink. Háronl — a hármas 
szám nagy szerepet játszik a Ta bouche-. 
Iban, kétség'kivtüíl ;jó kabalának bizonyul majd 
ez — Margit nevű hölgyikéről van 
szó. Az egyik Margitot Margueritenak hív-
ják, ezt a szöszke Mihályi Lici szemé-
lyesiti meg1, a második Margit Mag néven 
becézgetteti magát, ezt Boácz Rózfci, a 
színház u j tagja játssza. Ugyancsak uj taig 
alakítja a harmadik Margit szerepét is, 
Várhalmy Irén. 

Az Ő feleségük 
Felső sor: Salusinszky Imréné, dr. Hajdú Miklósné, Pásztor^Árpádné. Középső sor: Faragó 
Jenőné, Bródy Miksáné, Somlyó Zoltánné. Alsó sor : Szegheö Endrénél Lenkei Zsigmondné, 

Várady Antalné, Balassa Emiiné 
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Sári nagy nő lesz 
Szomaházy revüjének bemutatója a Sziget Színpadon 

Budapest legpoétikusabb helyén, virágok 
közé ágyazott bájos színpadon pereg le 
előttünk egy pesti lánynak felfelé lendülő ér-

Pataki és Róna 

dekes, szines pálya-
futása, amely a rik-
kancsságtól az ün-
nepelt operettpri-
madonna öltözőjéig 
vezet. A színház 
mögött a Margitszi-
get pompázó, világ-
városi élete ragyog 
fel a nyári éjszaká-
ban, a szines lám-
paernyőkkel meg-
világított előkelően 
teritett szállodai 
asztalok mellett ott 
ülnek a Völgyi Sá-
rik, a szerencsések, 
a beérkezettek, akik 
felé irigy pillantáso-
kat vetnek azok, 
akik csak most in-
dulnak el meghódí-
tani ezt a félelmetes, 
szeszélyes és titok-
zatos várost. 

Szomaházy István 
kitűnően ismeri Bu-
dapestnek kulisszák 
mögötti élstét, az 

autókban és előkelő szalonokban ülő asszonyok 
és leányok pályafutását, akik valamikor író-
gépek vagy olcsó regények fölé hajolva álmo-
doztak az élet szépségéről, fényéről és a 
szerelemről . . . Szomaházy nemcsak kalauz, 
hanem élesszemü író is, aki megtalálja és 
megmutatja hősnőinek szivét is, amely a 
könnyelmű világ minden léhasága közepette 
mellett is megmaradt egyszerűnek, jónak 
és . . . szerelmesnek I 

E revü egy végtelenül mulatságos alap-
ötletből indul ki. A színház igazgatója két-
ségbe van esve, mert minden darabja meg-
bukik. Világos, hogy a kassza fenyegető 
válságán csakis egy szenzációs revü segít-
het ! De mi legyen a revü meséje ? Hasz-

talan töri ezen a fejét a kitűnő Benői Benő, 
a színház háziszerzője, semmi okos dolog 
nem jut az eszébe, annál kevésbé, mert 
boldogtalanul szerelmes a színház prima-
donnájába, Völgyi Sáriba, aki ugylátszik, 
hogy szivével és kezével a Berényi és Biró 
cipőáruház va'amelyik főnökét fogja meg-

ajándékozni, akik hallatlan bő-
kezűséggel kápráztatják el a gyö-
nyörű művésznőt. Sári dühös és 
toporzékol, sikereit látja veszé-
lyeztetve és kijelenti, hogy in-
kább visszamegy rikkancslány-
nak, semhogy mégegyszer az 
eddigiekhez hasonló butaságok-
ban szerepeljen. E p :llanatban 
Benői boldogan csap hom. 

'••tar' 

Somogyi Nusi Viola, Somogyi, Szlányi és Kormos 
Sziget Szinpad : „Sári nagy nő lesz" 

Amster felvételei 
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lokára : hopp. megvan a ragyogó, szenzációs, 
mindent lehengerlő ötlet I Sári életrajzát fog-
ják színpadra vinni, melynél pestibbet és 

érdeke-
sebbet 
képzel-
ni sem 
lehet ! 

Sári 
boldog, 

kije-
lenti, 
hogy 

ameny-
nyiben 

Benő 
csak-

íÉÜií 

Pázmán Ferencné 

ugyan jól meg-
írja a revüt, 
akkor nem a 
Berényi és Biró 
cég főnökei kö-
zül fogja jöven-
dőbelijét kivá-
lasztani, hanem 
Benőinek nyújtja 
majd a kezét. 

A következő 
képben a ligeti 
Müszinkör előtt 
vagyunk. Sári 
rikkancsleány, a 
ki a Müszinkör 
bonvivantjába, 

Benői Benőbe 
szerelmes. Állandóan a Müszinkör előtt árusítja 
újságjait és itt akad rá egy napon a Berényi 
és Biró cég két főnöke, akik beleszeretnek a 
jókedvű és gyönyörű rikkancsleányba, aki 
gondtalan vidámsággal énekli, hogy : 

A rikkancsleány, a rikkancsleány. 
Az utcajárdán siklik, mint a gyik, 
A rikkancsleány, a rikkancsleány, 
Dalolva jár és mindig vig . . . 
A rikkancsleány a kis zsivány, 
Lenéz egy gőgös hercegnőt, 
Hiába kéred, főzöd őt, 
Nem dől be senkinek I 

A két elragadtatott főnök ajánlatot tesz 
Sárinak, hogy sziniiskolába Íratják be. Sári 

az! hiszi, hogy álmodik, hiszen ez volt vá-
gyainak a netovábbja. Benői Benő is bele-
egyezik a dologba és a rikkancsok hada 
ünnepli Sárit, aki egész céhükre dicsőséget 
fog hozni. 

Berényi és Biró beváltották Ígéretüket,. 
Sárit beíratták Szekfü mester sziniiskoléjába 
Ez a sziniiskola tükörképe a pesti szininö-
vendék életének, kedves és mulatságos tör-
tetésének. Sári természetesen csakhamar meg-
találja itt is a helyét és első hódításának 
maga Szekfü mester esik áldozatául, aki 
teljes „naturalizmussal" játssza el Sárinak a 
szerelmes szerepeket. A többi növendék fél-
tékenyen nézi Sári hódítását és mert mással 
nem tudják megbántani, kopott ruhájáért 
gúnyolják. Ám a gavallér társascég főnökei 

megérkeznek autó-
jukon és egy csodá-
latos divatkreációt 
raknak Sári piciny 
lába elé, melyben 
már teljes sikerrel 
indulhat el hóditó 
útjára. Ezen az uton 
természetesen Benői 
Benő is elkíséri, aki 
szerelmesebb Sári-
ba, mint valaha. Sári 
első fellépése egy 
pesti barban törté-
nik, ahol Benőivel 
egy szenzációs an-
gol kettőst ad elő. 
A közönség meg 
van őrülve, hallatlan 
nagy a siker és 

Dénes Oszkár 
Sziget Színpad: „Sári nagy nö lesz* 

Amster felv. 

Sári 
egy-

szerre 
beér-
kezik 
azok 
közé, 

kiknek » 
nevét 

a mü-v 
vész-
világ-

ban 
emlegetni szokás. Innen már csak egy lépés az 
elkényeztettet divák világába és Sárit a követ-

Somogyi és Dénes 
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kezö képben már mint ünnepelt pesti démont 
látjuk viszont, aki a strandfürdőn hóditja 
meg a sziveket. 

Itt a strandon találkozik Ben Simenthallal. 
egy link amerikai szinhézdirektorral is, aki 
megígéri, hogyha szerelmét viszonozza, be-
mutatja Sokorópátkai kegyelmes urnák, akinek 
„Elnémult csalogány" cimü darabjóban reá 
fogják osztani a címszerepet. Sári színleg 
elfogadja az ajánlatot és valamennyien a 
parlamentbe mennek. 

A parlamentben éppen viharos ülés folyik, 
de a szünetben mégis sikerül a kegyelmes 
úrral bezzélni, aki megígéri, hógy Sári meg-
kapja a címszerepet, csakhogy, persze, az a 
baj, hogy nem lehet tudni, mikor kerül 
szinre a darab ? Ám ez már nem változtat-
hat Sári sikerén, melyet ugyan nem a Sokoró 
kegyelmes ur darabjában aratott, hanem 
annál inkább a revüben, amely éppen most 
pergett le. A befejező kép már Sári hűvös-
völgyi villája előtt játszódik 
le, ahol a bemutató napján 
gyűlnek össze a kitűnő mű-
vésznő tisztelői, akik előtt a 
boldog ünnepelt bejelenti, 
hogy kezét most már vég-
érvényesen a revü szerzőjé-
nek, Benői Benőnek nyújtja. 

A revü, melynek minden 
egyes képe zajos tetszést ara-
tott, Szomaházy Istvánon kí-
vül nagy sikert hozott még 

Somogyi és Dénes 
Sziget Színpad : „Sári nagy nő lesz" 

Amster felvételei 

Doktor János 

Mihály Ist-
vánnak,aver-
sek szellemes 
és nagyon te-
hetséges szer-
zőjének és a 
kitűnő Tiha-
nyi Vilmos-
nak, aki bő-

kezűséggel 
szólta a ren-
dezői ötlete-

Salamon Béla k e , L o s o n c z i 

István fülbe-
mászó, értékes csillogóan meghangszerelt 
muzsikája főtámasza még a sikernek, mely-
ből kivette részét a zenekart vezénylő Nagy 
Pál Béla, a tehetséges fiatal karmester is. 

A szereplők közül mindenekelőtt Somogyi 
Nusit kell felemlítenünk, aki friss és ötletes 
játékkal viszi ellenállhatatlan erővel a da-
rabot. Méltó pertnere volt Benői Benő sze-
repében a kitűnő Denes Oszkár, Pataki, Doktor, 
Róna, ifj. Papp Miska gondoskodtak még a hu-
morról. Salamon Béla, most is egészen egyéni 
nagy sikert könyveihetet el, mint amerikai di-
rektor. A nézőtéren pedig Szentioányi és Bende 
mókáztak az egyes képek között, nagy derült-
séget keltve. De dicsérettel kell megemlékez-
nünk Pázmánné és Ujhelyiné jóizü korista-
nőjéről és igen jók voltak a kisebb szere-
peket játszó Szász lia, Réthy Rózsa, Hajnal 
György, Gács, Haraszti Eszti, Haraszti Erzsi, 
Möhr Irén, Kormos, Szlányi és a többiek is. 
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A legboldogabb primadonna 
— Két nap óta én vagyok a világ legbol-

dogabb primadonnája ! — mondotta Kosáry 
Emmi és szeme csak ugy csillog az örömtől. 
— Tátrafüreden kaptam a sürgönyi hirt, hogy 
a Vígszínház megkapta az uj operettszín-
ház megnyitására szóló engedélyt és, amint 
látja, már itt is vagyok és már tanulom is a 
színházat avató Földes—Bufíyfeay-operettnek, 
a „Szinészkiiálynak" a primadonnaszerepét 
a színész Királylyal ! Elneveti magát az ön-
kénytelen szójátékon és kedvesen beszél 
tovább : 

— Nagyszerű, gyönyörű emlékekkel teli nya-
runk volt ! Két hónapig bolyongtunk a fel-
vidéken, játszottunk Ungváron, Kassán, Eper-
jesen, Iglón, Beregszászon, Munkácson, Tátra-
füreden, Losoncon. A legmulatságosabb volt 
a tátrafürédi vendégszereplésünk. Ugyanis a 
díszteremben nem volt színpad, mire Király 
Ernő fogta magét és sajátkezüleg épített egy 
színpadot. Nohát ennél eredetibb színpadon 
sem léptem még föl. A színpad sürün egymás 
mellé állított asztalokból alakult ki, a kulisz-
szákat ablakfüggönyökből készítette Király, 
az ajtókat pedig lécekre szegezett posztóból. 
De meg is volt a siker, mert a legdrágább 
kőszinházban sem arathattunk volna zajo-
sabb tapsokat, mint ezen a „sajátkezű" szín-
padon. 

— Volt egy nagyon érdekes kalandunk is, 
amelyre, azt hiszem, valamennyien sokáig 
fogunk emlékezni. Sátoraljaújhelyen lekéstük 
az Ungvárra* induló vonatot ós nehogy le-
késsük az estére hirdetett előadást, autóra 
szálltunk. Az autó azonban oly rozoga, ócska, 
ütött-kopott volt, hogy alig tudott kivánszo-
rogni az országútra és ott nyomban alkat-
elemeire is bomlott. A kerekei szétgurultak, 
az ülése beszakadt, a motora sztrájkba lépett. 
A soffőr kétségbeesett dühvel dolgozott, fér-
jem és Király Ernő is nekigyürkőztek, kala-
pácsoltak, szegeztek, fujtattak, olajoztak, de 
bizony éjszaka tizenegy órakor még mindig 
az országúton álltunk. Végre nagynehezen 
talpra állítottuk a borzalmas autóaggastyánt 
és éjfélután megérkeztünk Ungvárra. És ekkor 
felejthetetlen jelenetnek voltunk tanúi. A szín-
házat zsúfolásig megtöltő közönség, amely 
már este nyolc órakor egybegyűlt, mind egy 
szálig együtt maradt, ott álltak a színház 
előtt és aggódva lesték, hogy jön-e az auto-
mobilunk? Valami szerencsétlenségtől tartottak 
és mikor végre feltűnt az autó, viharos, lelkes 
éljenzéssel fogadtak bennünket. Aznap ter-
mészetesen mér nem léphettünk fel, de más-
nap kárpótlásul kétszer léptünk fel : este és 
éjszakai előadáson. A legmeghatóbb emlé-
kem azonban mégis szűkebb szülőhazámban 

Buttykay Ákos, Kosáry Emmi, Tapolczai Dezső, Király Ernő, dr. Forró Pál 
Araster felv. 
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tett látogatásom volt. Szepes Olaszira való 
vagyok és még sohasem játszottam arrafelé. 
Üzentem hát Iglóra, hogy egy estére át-
megyünk vendégszerepelni. Az ottani magyar 
lapok vezetőhelyen közölték ezt a hirt és igy 
történt, hogy mikor odaértünk, az én drága 
városom küldöttsége fogadott olyan meleg, 
szivbe markoló szavakkal, melyeket sohasem 
felejtek el I 

— De mondott is a művésznő nekik a 
banketten olyan nagyszerű felköszöntőt, hogy 
mindenkinek könnybelábadt a szeme ! — 
szólt közbe Király Ernő. 

— Sajnos — folytatta Kosáry Emmi — volt 
egy nagyon kellemetlen epizódunk is. Férjem 
súlyos fogtőgyulladást kapott és egy álló hétig 
negyven fokos lázban feküdt. Képzelheti, 
mennyire kétségbe voltam esve. Szerencsére 
sikerült az infekciózus gyulladás terjedését 
megállítani és most már nyoma sincsen sem-
minek. Igazán, minden nagyon szép, nagyon 
kellemes volt, ettől a balesettől eltekintve, 
de mégis mi ez ahhoz az örömhöz képest, 
hogy felépül az uj színházunk. Király meg 
én már el is készültünk a szerepünkkel és a 
férjem maga tanítja be az énekszámokat. 
Most azután elárulok magának egy kulissza-
titkot, de ezt ne árulja el senkinek I Képzelje, 
én is komponáltam zenét I Az ám I A „Színész-
király" második felvonásában Király egy női 
karral kisért kupiét énekel, amelynek a ref-
rénjét én komponáltam I Most már csak azt 

szeretném, hogy minél előbb megnyíljanak 
a nagymező-utcai uj színház kapui . . . 

— Bizony — veti közbe Tapolczai direktor 
— óriási munka az átépítés. Falus Elek, Vágó 
László, Málnai Béla, Szentgyörgyi István 
éjjel-nappal dolgoznak rajta. 

Király Ernő tréfásan kapja fel a poharát : 
— Igyunk a sikerre, direktor uram ! 
Tapolczai mosolyog és felveszi a „Szinész-

királynak" előtte fekvő vastag kéziratát : 
— A siker már bele van csomagolva ebbe 

a papirosba ! Csak az kell, hogy ti előadjátok 
és elénekeljétek ! 

Vidáman terveznek, beszélgetnek, mialatt 
Amsler mester megörökíti ezt az érdekes 
jelenetet, az uj színház direktorának első 
hivatalos találkozásét a színház primadonná-
jával, bonvivantjával és háziszerzőjével. Lel-
kes remény és jókedv uralkodik az asztalnál. 
A szomszéd asztalokról becéző szeretettel 
néznek ét a vendégek, mindenki őket figyeli. 
Ök pedig nem tudnak másra gondolni, csak 
arra. hogy milyen nagyszerű lesz újra játszani 
és müvészetük legjavát vinni az elé, melyről 
azt mondja Kosáry, hogy az ő szivének mégis 
csak a legkedvesebb ! 

Csodák világa 
Mondják, hogy nincsenek csodák, 
Hát én rögtön mondok egyet, 
A Feld-szinházban ez idén 
Nem kaphatók szabadjegyek. 

Király Ernő, Kosáry Emmi, Buttykay Ákos 
Amster felv. 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Ray Harry 
kérdése tárgyá-

ban 

A M. T. I. jelenti : Aki 
azt állítja, hogy a muzsi-
kaszó hazudik, az — 
enyhén szólva — valót-
lanságot állit. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

Lind János 
kérdése tárgyá-

ban 

Az ökörcsorda azért 
nem akar legelni, meri 
mindent kétszer kell meg-
rágnia-és nem akar annyi 
forgalmi adót fizetni. 

Tisztelettel 
a Sóhivatai 

. / ; -
22. számú ügy. 
Tekintetes Sóhivatal I „Miért nem akar az 

ökörcsorda legelni ?" 
Tisztelettel 

Lind János, 
műegyetemi hallgató 

23. számú ügy. 
„Miért jár Csicsónénak mind a három 

leánya egy szoknyában ?" 
1 isztelettel 
S. Edith, 

Horthy Miklós-ut 

Az egyre nagyobb apparátussal dolgozó 
Sóhivatalhoz naponként a súlyos ügyek százai 
futnak be. Ezekből válogattuk ki a követ-
kezőket : 

21. számú ügy. 
„Miért hazudik a muzsikaszó ?" 

Tisztelettel 
Ray Harry, 

Alkotás-u. 37. 
Ray Harry ur kérdése tárgyában magához 

a cigánytrónörököshöz, 36-ik Rácz Lacihoz 
fordultunk. Munkatársunk éppen muzsikálás 
közben találta az illusztris művészt, aki kér-
désünkre a következőkben válaszolt : 

— A muzsikaszó nem is hazudik, kérem. 
A muzsika nyel-

Í yflj mindig azt mond-
ja. amit érzünk. 

Át, - ag Csak egyetlen 
J H m esetben hazudik 

én ezt most nem 

êKmè^Km^^m -J^^B ; HÜ magyarázni ma-
gának. 

36. Ráci Laci 

Elintézés : 

Kleisz János ökörhajcsárt kerestük fel, aki 
a közvágóhi-

jó helyre jött ^ | 

dat? De ízért \ 
megmondom. f 1 

Azért nem 
akar legelni, Kleisz János, ökörhajcsár 
mert mivel a 
nóta mér száz éve igy mondja és az ökör 
következetes. 

Nem akar az ökörcsorda legelni 

Elintézés : 
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A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá-
nak hivatalos 

döntése 

S. Edith 
kérdése tárgyá-

ban 

A Csicsó-család nő-
tagjai határozottan tilta-
koznak a vád ellen s ha 
ezekután valaki állítani 
merné a nótában inkrimi-
nált cselekményt, annak 
tessék megmondani, hogy 
hazudik a muzsikaszó. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsá 
nak hivatalos 

döntése 

Kurtz Jenő 
kérdése tárgyá-

ban 

A budapesti rendőr lehet 
goromba vagy szelid, de 
hogy jó rendőr az biztos. 

Tisztelettel 
a Sóhivatal 

Elintézés : 

A Sóhivatal 
Országos Köz-
ponti Tanácsé-
nak hivatalos 

döntése 

Fischer Endre 
kérdése tárgyé-

ban 

A Sóhivatal tisztviselő-
jének virágnyelven tudo-
mására adták, hogy a 
rózsánál a tövis arra 
szolgál, amire egy szép 
lánynál a köröm. A Só-
hivatal megtoldja az ön 
kérdését egy fájdalmas 
sóhajtással : Miért van 
rózsa tövissel ? 

Ezt a kérdést a Sóhivatal a kiterjedt Csicsó-
^ família egyik Bu-

. £ dapesten lakó 
^ É H p É k tagjának ismé-

telte meg. Csicsó 
JÊÈmÊ Lb Ede ur (VI. ker.. 

jMKgKfrMph <*. * ' Rózsa-u. 87) kér-
désünkre nega-

a B l y tiv választ adott, 
. • i t K V ^ ' Kijelentette, hogy 

egyetlen nőro 
^ "^»'üu WT kona sincs, akire 

T ez a rágalom rá-
illenék, ha azon-
ban visszamenő-

Csicsó Ede i e g megtörtént 
volna családjá-

nak valamelyik tagjával a szóbanforgó eset, 
ugy ez csupán kedvezőtlen anyagi viszo-
nyainak volna betudható. 

Elintézés : 

24. számú ügy. 
Tisztelt Sóhivatal ! „Miért nincs rózsa tövis 

ralkül ?" Tisztelettel 
Fischer Endre, 

IV., Ferenc József-rakpart 22. I. 1. 
Kirschütz Antónia Erzsébet-köruti virág-

üzletébe men-
tünk a^kérdé^-

asszony azon-
A virágárus!ány ban körmeit 

mutogatta és 
csak ennyit válaszolt mosolyogva: 

— Ezért ! 
A virágáruslény, aki a legszebb rózsa volt 

az egész üzletben, egésze.i komoly é3 fenye-
gető gesztussal meresztette felénk körmeit, 
melyek olyanok voltak, mint a rózsa tövisei. 

A Sóhivatal üzenetei : 
Sulyok Lóránt. A kérdés jogos. Csak a 

visszatartás volna jogtalan. 
Pallér Árpád. (Sashalom.) Miért vezetnek 

embereket az orruknál fogva ? Ugy látszik. 
Mózestől tanulták, aki álMólag 40 éven ke 
resztül vezette a zsidókat az orruknál fogva 
a pusztában. Innét a zsidók orrának jelleg-
zetes hosszúsága is. 

Mihályi Zsóka. Azért hivják szamárnak, 
mert pechje van. 

M. Nellyke. Mindenki azt favorizálja, ami-
hez a szive huzza. Önöknek a lakás kell, 
nekik a hivatal. 

25. számú ügy. 
„Miért biztos a rendőr?" 

Tisztelettel 
Kurtz Jenő 

VII., Eötvös-utca 27. 
Több biztos urat kérdeztünk meg e tárgy-

ban, de egyik 

nek is. 
Czili Mihály rendőr 

Elintézés: 
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Bróm doktor utolsó kalandja 
Ez a történet a szegény Bróm doktorral 

esett meg, aki, mint képtelen színházi álmok 
álmodója, annak idején sokat szerepelt a 
Színházi Élet hasábjain. Sajnos, a szegény 

doktor a terhelt-
ségnek már 

akkoriban annyi 
rV̂  jelét mutatta, 

»{Ti I \ hogy mi völtunk 
^ :> * 1 legkevésbé meg-

lepve, amikor 
1914 elején meg-
jött a hir, hogy 
mint bolondot, 

bevitték őt a 
Schwarzer sza-
natóriumba. 

Azóta a doktor nem hallatott magáról. 
Annyi ember tünt el 1914. óta a közszerep-
lés teréről, hogy Bróm doktor nem igényel-
hetett különösebb figyelmet barátai részéről. 
De a nyolc évi pihenő, ugy látszik, mégis 
jót tett neki, mert elméje egyre világosodott 
s a napokban végre igy szólt hozzá kezelő-
orvosa : 

— Kedves Bróm doktor, gratulálok önnek. 
Ön a mai napon gyógyultan hagyhatja el a 
bolondok házát. 

Bróm doktor szemében örömkönnyek csil-
logtak, amikor lement az irodába, hogy át-
vegye 1914 óta leltárilag kezelt értékeit, 
aranyóráját és pénztárcáját, amelyben egy 

tízkoronás , 
aranyon kí-
vül néhány 
régi huszko-
ronás bank-
jegysuhogott. 
Estefelé volt, 
amikor kijött 
és a jó budai 
levegőn gya-
log igyekezett 
az alagút felé, 
hogy felkeresse régi, pesti lakását. Hát, amint 
a Horváth-kert előtt elsétált, a színházba 
igyekvők százai keresztezték útját. Bróm dok-
torban ismét fölébredt a javíthatatlan szín-
házrajongó és azonnal elhatározta, hogy a 
bolondok házából való kiszabadulását leg-
méltóbban egy színházi estével fogja meg-

ünnepelni. Odalejtett tehát a pénztárhoz, 
kért egy páholyt és elegánsan átnyújtott a 
pénztárosnak egy huszkoronás papírpénzt. 

— Ez kevés — mondta a pénztáros szi-
gorúan. 

— Kevés ? — csudálkozott Bróm dok-
tor. De miután nem akarta tájékozatlanságát 
elárulni, előkotorta tárcájából a tízkoronás 
aranyat és odatette a huszkoronás mellé. 

Legnagyobb megdöbbenésére a pénztáros 
egy napilapot vett elő, átfutotta a tőzsde-
rovatot, majd átnyújtva a páholyjegyet, igy 
szólt : 

— Igy most már rendben van. Ön vissza-
kap kétezerhatszázötvenöt koronát. 

És ezzel kitolta az ablakon a visszajáró 
összeget. 

Bróm doktor nem a pénzhez, hanem a 

fejéhez kapott, majd pénzt és páholyjegyet 
otthagyva, kirohant a színház elé és beugrott 
egy üres konflisba. 

— Hová ? — kérdezte a kocsis. 
— Vissza a bolondok házába I — üvöl-

tött Bróm doktor és ezúttal végérvényesen 
eltűnt a közszereplés teréről. 

FARKAS IMRE BUDÁN 

Igaz, hogy manapság csak gyéren 
A farkas betör néha télen, 
Budán a szokás más immáron, 
Ott Farkas megjön minden nyáron. 

A BAJADÉR 

A Király Színház első darabja 
Kálmán-darab : A bajadér, 
Jó olvasóm, e darab téged 
Kárpótol minden bajodér'. 



Ç 7 T M H 0 7T 1ST F T 17 

INTIM PISTA, ki hol nyaral e pil-
lanatban 7 

— A képeslapok tömegéből, ami-
ket a postán 
kapok, itt van 
a zsebemben 
egy-kettő. Pet-
ráss Sári jo-
gos diadallal 
irja a bajor-
országi Ober-
hofból, hogy 
nagy nemzet-
közi konkur-

renciával 
szemben el-
nyerte a nagy 
golf-verseny 

első diját. Pé-
chy Erzsi Nor-

derneyben 
van, ahol az 
egész fürdőző 
közönség bá-
mulja a szép 
magyar pri-

madonnát. 
Angelo mes-
ter kinn van 
Párisban és 

temérdek 
megrendelése 
van,mertkinn 
is jól ismerik. 
Viola Margit 

Berlinből küldött egy kártyát. De 
általában kezdenek már hazaszál-

Simonyi Mária 
a Tátrában nyaral 

linpózni a nevezetességek, ki hajón, 
ki meg vonaton. 

- Például ? 
— Például Fedák Sári megérkezett 

Balatonfüredről. Most már nem is 
utazik el, lassacskán készülődni kezd 
az uj Kálmán-operettre, a Bajadérra, 
amely alighanem a Király Szinház 
egész jövő szezonját jelenti. Lázár 
Ödön is hazaérkezett Lontóról, vezére 

szlovenszkói 
8 birtokáról. 
lg Márkus Em-
ti ma is haza-

jött Erdély-
ből, ahol 

óriási siker-
rel vendég-
szerepelt. 

Gombaszögi 
Ella is itthon 
van már és 
nagyon örül, 
mert öt kilót 
hagyott kül-
földön. Simo-
nyi Maja és 
Magyar Erzsi 

hazajöttek, 
mind a ketten 
a Tátrában 
voltak. Ber-
czy Géza hir-
telen hazajött 

Berlinből, 
ahol a He -
delbergi diák-
élet film felvé-
tele ivei volt 

elfoglalva, 
azonban táv-
iratot kapott, 

hogy jöjjön azonnal, mert a Víg-
színházát a Heidelbergi diákélettel 



18 SZÍNHÁZI ÉLET 

fogják megnyitni. így aztán a berlini 
Diákéletet félbe kellett hagynia a pesti 
Diákélet kedvéért. Hazajött Bródy 
István is, hozott a tarsolyában egy 
szép operettet s ráadásul egy pan-
tomimet. Bródy különben szeptember 
elsejétől sziniiskolát nyit a lakásán. 
Aztán a turnézók is hazajönnek 
már ki innen, ki onnan. Szlovensz-
kóból diadalittasan tért például haza 
az a turnézó társaság, amelyet Vá-
mos, a Király Szinház titkára és 
Márffy Károly igazgató szerveztek 
s amelynek Törzs, Forrai Rózsi, Z. 
Molnár, Báthori Giza és D'Arrigo 
voltak a tagjai. Ez a társulat nem-
csak erkölcsileg, hanem anyagilag 
is pompásan sikerült körutat csinált 
Szlovenszkó városaiban. Ahol külön-
ben nemcsak ez az egy magyar tár-
sulat vendégszerepelt a nyáron, ha-
nem itt utazgattak Kökény Ilona, 
Boross és Kőváry is. Nekik is olyan 

pompásan ment dolguk, hogy mikor 
hazaérkeztek Pestre, gondoltaknagyot 
és merészet és visszautaztak még 
egy turnéra. 

—' És miket mesél a sok hazaér-
kezett nyaraló 1 

— Mindenkinek volt valami kisebb-
nagyobb kalandja. Baló Elemérrel 
például nem kisebb dolog történt, 
mint hogy megházasodott Lenn járt 
Aradon vendégszerepelni, ott meg-
ismerkedett egy ottani mayyar uri-
lánnyal és egy hét múlva Pesten 
már meg is tartották az esküvőt. 
Titkos Ilonával pedig az történt, 
hogy mikor Aradon vendégszere-
pelni járt, fürdés közben majdnem 
belefúlt a Marosba. De ott volt 
Petheő Attila is, aki utána úszott és 
a parti nézőközönség nagy éljenzése 
közben kimentette. Az életmentésről 
hasábokat irtak az aradi lapok. 

— Mi újság az itthoniak körében ? 

(Nyaralási pályázat) 

„Jár a baba, jár . . 
Smolka János felvétele 
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Szilágyi Rózsi 
Baden-Badenben nyaral 

talált adni, hogy Somogyi Niisi rög-
tön elaludt és másnap délutánig nem 
is tudták felkölteni. A premier el is 
maradt, de másnap igen nagy si-
kerrel mégis megtartották. 

— Valami jó kis pletykát nem tud? 
— De igen. Egy szépségben eis 5-

rendü, művészetben másodrendű mű-
vésznő szakitoít a babájával. Mikor 
a színháznál megkérdezték, mi volt 
a szakítás oka, felháborodva me-
sélte: „Rettenetes ember. Ilyen nagy 
hausse van és ő kontreminált." Ke-
züket csókolom. 

— Hova siet ? 
— Szomaházy Istvánt keresem. 

Meg akarom kérdeni az örökifjú 
Szomától, mi igaz a városszerte 
elterjedt hírekből, hogy olyan ren-
geteget nyert a tőzsdén. Viszont-
látásra. 

— Drégely Gábor operett-librettót 
ír, a zenét Marthon Géza kompo-
nálja hozzá. Sziklai Jenő, a Városi 
Színház táncoskomikusa, színigaz-
gató lett: Békécsabán ő az igazgató. 
A Belvárosi Színház a nyár folyamán 
felfrissítette a színpadi fényhatá-
sokra szolgáló gépezeteit. Az uj sze-
zonban a Belvárosinak lesz a legtöké-
letesebben világított színpada Pesten. 

— Mi van a másik beteggel. So-
mogyi Nusival ? Mi történt vele a 
Sziget-Szinpod bemutatóján ? 

— Aznap Somogyi Nusi, mint a 
darab primadonnája, délután ötig 
forszírozotton próbált és rendetlenül 
evett próbaközben. Próba után vé-
gigrohanta a szabónőit meg a ka-
laposnőjét és mikor holtfáradtan 
hazaért, kinosan fájdalmas gyomor-
görcsöket kapott. A szobalánya erre 
fájdalomcsillapítóul « morfium-injek-
ciót adott neki, de akkora adagot 

Nyaralási pályázat) 

Parány Hermin Smolka felv. 



20 SZÍNHÁZI ÉLET 
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Az indián nő 
Az első háromfelvonásos magyar film története 

Sokszor voltam már tanúja filmkörökben 
heves vitáknak, amelyek mindig arról szól-
tak, vájjon melyik volt az első magyar 
film. Mindenki példákkal állott elő «s 
tanukra hivatkozva, védte a maga igazát, 
ál,litván, hogy ö volt az első és a kezde-
ményező. 

Éreztem azonban, hogy ezek aiz igaz-» 
ságok gyenge lábon állnak és ezért el-i 
•határoztam, hogy utána járok a dolgoknak 
és kinyomozom most már végérvényesen, 
hogy melyik is volt tulaj donképen az első 
magyar filmprodukció. 
' Fáradságomat, mint mondani szokás, si-
ker koronázta. Egy véletlen elhangzott be-

• szélgetés helyes nyomra vezetett. v 

— Tizenöt évvel ezelőtt, ezerkilenc-
százhét telén, — mondta Boross Mihály, a 
kitűnő filmiró, — a városligeti tó tükör-
fényes jegén villámgyorsan száguldó kor-
csolyabajnokok között feltűnt nekem egy 
m'agas, szőke, izgatott fiatalember, aki 
szenvedélyesen kurblizta kis Einemann-gé-
péri a verseny menetét. 

Kronberger Lily és Szende Andor szielték 
pokoli gyorsasággal a jeget és az éni fiatal-
emberem arcán ismét a szenvedélyes izga-

lom lett úrrá. Kurblizott rendületlenül. 
Ez volt az első találkozásom B a y e r 

Elemérrel, ugyanis mint később megtudtam,. 
6 volt az, ki felkeltette érdeklődésemet. 
Már akkor tudtam, hogy Bayerrel még ta-
lálkozni fogok a mozi berkeiben. 

Egy évvel később Bayer Elemér leérett-
ségizett és kicsi lett neki a kis Einemann-
apparátus. Mint szenvedélyes rajongója a 
filmnek, kieszközölte, hogy szülei egy nagy, 
rendes Kinorose-gépet vásároljanak szá-
mára. Ö azonban ezt is keveselte. Ambíciói 
ha|tártalanok lettek és az akkor még alig 
tizennyolcéves if jú, egy merész gesztussal, 
megalapította az első magyar filmgyárat, 
la »Kinograph«-ot. 

A személyzeti kérdés nem okozott Bayer 
Elemérnek nagy nehézséget, ezen a téren 
is egészen ujat produkált. Igazgató, iró, 
rendező, operatőr, laboráns és géphordozó 
lett egyszemélyben, saját gyárában. 

Nagy energiával fogott hozzá gyára be-
rendezéséhez és rövid idő alat t ejkészültek 
'az ő maga által konstruált tökéletes labo-
rajtóriumi gépek és különböző kellékek. 

És ál l t a gyár. Ekkor jelentkezett Bayer, 
!az iró és megírta az első háromfelvonáscs 

Rau^hmaul Margit 
(Az ind án rő) 

Kankovszky Artúr 
(Törzsfőnök) 
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magyar film szcenáriumát: »Az indián nő«-t. 
Megköszöntem Boross urnák szíves utba-

ig&zitását. Felkerestem Bayer Elemért, aki 
neve előtt most már doktori titulusi visel, 
(a kultuszminisztérium fiiraügyi előadója, 
kitűnő filmszakember és az Omnia szipház 
igaagatója. 

Nagy meglepetéssel fogadta felfedezése-
met és csodálkozott, hogy régen elfelejtett 
ifjúsági emlékeit kutatom. Kedvesen, szere-
tettel elevenítette fel a múlt rietniniszcen-
ciáit és folytatta »Az indián nő« történetét 
ott, ahol Boross abbahagyta. 

— Nagyon kevés volt a rendelkezésemre 
álló töke és azon voltam, hogy első fil-
memet minél olcsóbban állítsam elő. Ka-
póra jött ekkor a Budapesti Torna Egylet 
American Wild West csapata, amely Kati-
kovszky\ Artúr vezetésével, Dunakeszin tö-
kéletes nomád életet élt. őket használtam 
fel célom eléréséhez. Elmagyaráztam nekik 
filmem1 témáját és ők hamisítatlan indilájh 
csatakiáltáshoz hasonló üdvrivalgással aján-
lották fel szolgálataikat a film eljátszására. 

»Az indián nő« az! uj aranypartokon 
játszódik le, aranyásók és indiántörzsek 
között, egyikét harccal, üldözéssel és szen-
vedélyes szerelemmel vegyítve. A főszere-
peket, úgymint az indián nőt: Rauchmaul 
Margit, az aranyásók vezérét: Schertan 
Ottó és aiZ indián ;törzsfőnökö|t: Kankovszky 
Arjur, a Budapesti Torna Egylet tagja, 
játszották, ahogly a kritika ma iellemezné, 
nagy megértéssel és míiivészi .rátermett-
séggel. A téma, a szceraárjum, a rendezés, 
a fotografálás, a géphordözás és .laborálás 
az én munkám, az adminisztrálást Boross 

Mihály intézte szintén kitűnő érzékkel. 
»Az indián nő« négy példányban ké-

szölt el és 700, azíaz tird' és mondd hétszáz 
koronába (kerliilt (Akkor még zürichi jegyzés 
nem létezett.) 

A "Liszt Ferenc mozlgóban volt a premier, 
melyen »Az indián nő«, azt hiszem, hang-
súlyoznom sem1 kell, óriási sikert aratott. 

A Kinograph első sikerén felbuzdulva, 
most tniár teljes vehemenciával akialrtuk 
magunkat rávetni a filmgyártásra, csakhogy 
(alaptőkénk kimerült és uj pénzt nem sike-
rűit szereznünk. Nehéz felhők kezdtek tor-
nyosulni a Kinograph egén és mikor a 
helyzet már teljesen kilátástalan volt, va-
lami csekélységen összekülönböztem Boros-
sal és kettéváltunk. 
, A válás tátongó sebet ütött a Kinograph 
amúgy is gyenge testén és röviddel utána 
csendesen jobblétre szenderült. 

Már a Rákóczi-uton jártunk, mikor Ba-
yer dr. befejezte visszlaemlékezéseit első 
vállalkozásáról. Ekkor Boross Mihály- halad 
el szótlanul mellettünk. Fájdalommal álla-
pítottam meg, hogyi a kát utt|örő (még mindSg 
(haragosa egymásnak. Nem tudtam magam 
(Ijürtőztétni lés felkiáltotjtam : — De uraim, az: 
(istenért. Hát »Az indián nő?« — Szenve-
délyes kitörésem nem vo.lt eredménytelen. 
A régi emlék szivébe markolt a két derék 
férfinak, meghatva szorították megy egy-
más kezét és meghatott haragon ejtették 
fii a zajos Rákóczi-ut forgatagában tizen-
négy év előtti bálványuk nevét — »Az 
indián nő«-t. 

Pál Oszkár. 

Jelenet „Az indián nő"-ből 

Jelenet „Az indián nő"-ből 
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hi INDIÁNNÖ. 
E l ő a d j a : 

A Budapesti-Torna 
Club 

A m e r i c a n - W i l d - W e s t 
C s a p a t a . 

— Mit szólnak uraim a mesefilmek nagy 
fellendüléséhez ? A Star egyszerre hatot 

.készíttet és most értesülünk arról, hogy 
Deésy Alfréd is mesefilmeken dolgozik a 
Murilló-filmgyár megbízásából. Az első kép 
.Piroska és a farkas" históriájáról szól 
és éppen agy, mint a többiek, kétfeluonásos 
lesz. 

— Nagyon kedves képeslap érkezett a 
németországi Kiéiből. Hollay Kamilla és 
Gárdos Nelly küldték, akik egy több napig 
tartó nyílttengeri felvételen vettek részt. 
Azt irják, hogy a felvétel nagyon jól sike-
rült, csak félnek, hogy négereknek fogják 
őket nézni, annyira lebarnultak a hosszú 
tengeri ufón. 

— A mesefilmek mellett készül az első 
meseszkeccs is, amely „Jancsi és Juliska" 
történetét viszi színre és a szövegét Bónyi 
Adorján irta. A felvételek már folynak is 
György István rendezésében. A főszerepeket 
a kis Óváry Ibolyka és Lili játsszák, az 
operatőri munkát Eiben István végzi ; a 
színpadi játékot Hatvani Károly rendezi. 

Schertan Ottó 
(Az aranyásók vezére) 

Az első magyar film cim e 

— Nagy az izgalom a mozivilág kulisszái 
mögött. Amerika és Franciaország mérkőz-
nek egymással Robinson Crusoe szigetéért. 
A franciák azt állítják, hogy Amerikának 
nem volt joga Budapestre vonulni és a 
jövő héten meg is kezdődik a párbaj-
Mind a két filmet egyidejűleg fogják játszani 
különböző mozikban és végül is a közönség 
fogja eldönteni, hogy melyiknek volt igaza, 
nem jogi, hanem — művészi szempontból. 
A jövő szezon egyik érdekessége lesz Eötvös 
József báró hires regényének, „A falu 
jegyzőjé"-nek filmen való megjelenése. A 
két részből álló szenzációs magyar levegőjű 
filmnek Virányi Sándor játssza a főszerepét. 

— A berlini szaklapok újra egy magyar 
tehetségnek dicsőségét zengik. Az operatő-
rök méltatásáról írva, egyhangúlag meg-
állapítják, hogy az összes operatőrök között 
a második hely a budapesti Virág Árpádot 
illeti. 

— Az amerikai „Schadowland" cimü elő-
kelő folyóirat megszavaztatta az ottani kö-
zönséget, hogy ki a kedvenc moziszinész-
nője ? A szavazás eredményeképen első lett 
Mary Pickford, a második Norma Talmadge 
és a harmadik Pearl White. A férfiak közül 
Wallace Reid vitte el az elsőbbséget. 

— A német filmkultura fontosságát és 
tekintélyét misem bizonyítja jobban, mint-
hogy az Efa—Filmkonzern igazgatóját, Da-
vidsohn Pált, a Berlini Technische Hoch, 
schule (műegyetem) tiszteletbeli doktorrá 
nevezte ki. 

— A filmvilágnak óriási szenzációja van. 
Chnatek Adolf dr. bécsi mérnöknek annyira 
sikerült a színes fényképezést tökéletesítenie, 
hogy az első ilynemű film, már a jövő héten 
bemutatásra is kerül. Hauff „Fatime szaba-
dulása" cimü meséjét fotografálta a felta-
láló filmre. 
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Ötödik íejezet. 
(Ämely arról szól, hogy miként lesz a 

krinolinból hozentráger, vagyis a statisztá-
iból Asta Nielsen vagy Psylander.) 

Ä mozistatisztákat egészen különleges 
hely illeti piejgi a színházi világban és egyál-
talában nem téveszthetök össze a másfajta 
iszinházi statisztákkal. Mert mig az utóbbiak 
reménytelenül fújják évekig a kórust, vagy 
alakítják a népet mindkét nemből fáradt 
iés szürke harcosokként, addigi a mozistatisz-
ták mindegyikének hátizsákjában benne van 
'pz a bizonyos napoleoni marsallbot, a sze-
rencsés lehetőség, mely máról-holnapra fel-
repitheti a hirnév csúcsára. Színházakhoz 
rendszerint ugy kopogtatnak be a szerződést 
keresők, hogy színészek, vagy segédsziné-
szek szeretnének lenni és aligha fogja egy 
lis azt mondaná, hogy statisztának akar szer-
ződni, de még1 kevésbé fog ehhez protekciót 
keresni. Ezzel szemben valamely filmgyár 
statisztái közé bejutni éppen nem könnyű 
dolog1 és nem is gondolná az ember, hogy 
egy-egy felvételt mennyi ajánlólevél, tele-
fonálás, személyes közbenjárás előz meg. 
Nemcsak azért van, mert a mozistatisztát 
aránytalanul- jobban fizetik, mint a szín-
háziakat, (150—250 korona napidij között 
változik ma a fizetésük), -hanem mert a 
mozistatiszta komoly művészi munkát végez. 
Egyéniség, aki a felvételkor nem vész el lá-
tatlanul a tömegben, hanem pontosan meq-
van jelölve a helye, mozdulata, mimikája 
és ha ezt eltéveszti, ha például egy báli 
jelenetben csúnya mozdulattal ereszkedik 
egy1 székre és rosszul redőzött ruhában hall-
Igatja a (gavallér udvarlását, meg kell ismé-
telni a 'felvételt, vagy ki kell Vágni az egész 
'jelenést. Am a mozistatisztát legjobban 
mégis az a pillanat izgatja, mikor a ren-
dező egy hirtelen támadt ötlettel önálló 
szerephez juttatja, például valamely jele-
net aláfestése, hangulatának tökéletesebb 
kihozása végett két-három szerelmes párt 
a tömegtől elválasztva külön nagyban (pre-
mier plán) fényképez le. Istenem, hogy is 
érthetné meg azt egy laikus, hogy mit je-
lent az premier plánbűn lefényképezve 
lenni. Mikor az ember feje az egész mozi-

lepedőt betöltőén jelenik meg és a néző-
téren mindenki csak azt nézi! Ilyenkor 
'dől el, hogy kinek van igazán jó moziszi-
nész alakja,.arca, mimikája! Akárhány film-
karriert egy ilyen sikerült jjcülönfelvétel 
döntött el. 'Például a gyönyörű Posnef 
Magda, Papß Zsuzsi, Fict>isch Kató a Csöpp-
ség. című filmemen játszottak először kisebb 
epizódszerepeket és mindjárt első bemutat-
kozásuknál Kiderült, hogy tökéletesen szép 
moziarcuk van és a főpróba közönsége 
meg is tapsolta őket, mikor a három össze-
bujt arcocska lemosolygött a vászonról. 

Mindennapos eset, hogy előkelő uriasz-
szonyok, akik szeretnék magukat mozivász-
non látni, mozistatisztának jelentkeznek pél-
dául egy kerti ünnepély, vagy estély tö-
megjelenetéhez. Azonban a legtöbb rendező 
ridegen elutasítja őket és alig tudja meg-
értetni á megsértődött hölgyekkel, hogy 
ez azért van, mert a statisztálás igen terhes 
és felelősségteljes dolog, amely nem türi 
meg a dillettantizmus,t. Ä statisztának 
ugyanis igen gyakran folytatólagos jele-
netekben keli szerepelnie és a tapasztalat 
azt bizonyította, hogy ezekre a folytatólagos 
jelenetekre >az uri műkedvelők, akik hama-
rosan megelégelik a felvételekkel járó unal-
mat és fáradtságot, már nem szoktak el-
íjönni. De ettől eltekintve is, az ilyen al-
kalmi statiszták más zavart is okoznak, mert 
nem értenek az arcuk kifestéséhez, félszegen 
és lámpalázasan mozognak s végül okvet-
ileniül elvárják,» hogy a rendező állandóan 
az első sorokban szerepeltesse őket. 

A pesti filmstatisztáknak az Aréna-uti 
Grádó kávéház a találkozóhelyük. Itt van 
a magyar szinészszövetség filmszínészi al-
osztálya, melynek élén Fehér Gyula, a 
Nemzeti Színház nagynevű művésze és Hat-
vany Károly bácsi, a Star volt gazdája 
áll, aki egyformán jeles ugy a szinészkedes-
ben, mint pedig a — parókakészitésben és 
tnaszkirozásban. Itt a kávéházban várják 
nagy reménykedések között a városból ér-
kező segédrendezőket, a statiszták rettegett 
kényurát, aki a felvételre szóló meghívókat 
hozza és akinek jóakaratától függ egy-egg 
'jelentékenyebb statisztálás elnyerése. 

(Folytatjuk.) 
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A V i f > a r 

A tenger háborog. Hullám hullámot ver. 
Zug1 és zeng az egész mindenség, mint 
valami fantasztikus orchester muzsikál a 
leghatalmasabb hangszereken. Ä vér meg-
fagy az erekben, a tengeren hánykódó hajók 
utasai megborzongnak. Az idegek vibrál-
nak, a szivben kis dobok pörgenek: halál, 
halál... az agyban kalapácsok dooolnak: 
itt a vég... És halálos sikolyok szakadnak 
ki a szájból és a verejték gyöngycseppjei 
futnak végig a testen. A vihar vad erővel 
tombol, a hajók a hullámok hátán a ma-
gasba szöknek, majd borzalmas mélységje 
hullanak vissza. 

Megy a hajó és jön a vihar. Az utasok 
kikelnek teljesen emberi formájukból, a 
fedélzeten hallatlan tumultus van, ész nél-
kül rohannak fel és alá és semmire sin-
csenek tekintettel: menekülni, menekülni 
és mindenkinek fantasztikus tervei vannak, 
egymás hátán kapaszkodnak és éppen ezért 
legtöbben ottmaradnak, a hullámok elra-
gadják őket, ki tudja milyen mélységek 
felé? 

Az utóbbi évek egyik legrandiózusaob 
filmje »Ä Vihar.« A legreálisabb filmmunkák 
egyike, amit valaha láttunk. Ennél a hajó-

törésnél a néző éppúgy megborzong, mintha 
lőtt volna a hajón. A sorscsapás lelkünk mé-
lyéig' megráz és végig megyünk mindazoKun 
az érzésskálákon, amelyet azok érezhet-
nek, akik egy ilyen rettenetes vihart átéltem. 
Amerika adta ezt a filmet, amelynél feno-
menális aibfoaí a legszínesebb fantáziával sem 
lehet elképzelni. Ez nem film, ez a valóság. 
A technika hatalmas fölénye, amely még az 
elemeket is legyűri, ámulatba ejti a nézőt 
»A Vihar« rendezése pedig olyan produk-
tum, amely méltó ahhoz, amit a természet 
produkált: monstruózus. A film' valóban 
művészi, szinészileg pedig méltó ehhez a 
művészethez. A természet, amelynek ebjen 
a filmben hatalmas szerep jutott, adja 
meg a film realitását. 

»A Vihart«, ezt a pompás filmkolosz-
szust Roboz Aladár, a »Korona« filmgyár 
és filmkereskedelmi vállalat kitűnő igaz-
gatója szerezte meg és augusztus 18 és 19-én 
első országos bemutatóján, am' a Tivoli 
mozgóban lesz, adja át a szakembereknek, 
hogy azok a nagyközönségnek továbbít-
sák. A Korona ezzel a filmjével az idei 
u j szezon slágerét hozza forgalomba. 

PARKMOZI 
A V Á R O S M A J O R B A N 
Retek-utcai és Trombitís-utcai villamos megállónál 

KERTMOZI 
T e l e f o n 11-47 

A u g u s z t u s 11-13 

Az enyveskezü 
Szenzációs kalandor vígjáték 

A szajnaparii 
nyomortanya 

Titokzatos történet 

A u g u s z t u s 14-17 

Szerencse 
lovagok 
és a kitűnő kisérő műsor 
valamint a kacagtató eredeti 
amerikai burleszkok 

Augusztus 1 1 - 1 3 

Rablás az 
expressen 

és az eredeti amerikai 
burleszkek 

Augusztus 1 4 - 1 7 

Az 
enyveskezü King 

és a kitűnő kisérő műsor 
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Keszthely, augusztus 7. 
Itt állok a keszthelyi mólon. Jobbról a 

fonyódi part tekint felém, balról a lombos 
zalai hegyek integetnek, előttem pedig a 
szemhatár végtelenségéig gyöngyházszinek-
ben pihen a Balaton. Túlsó pontja nem lát-
szik, olyan, mintha csakugyan tenger volna, 
az ember szinte várja, hogy terajos hullá-
main feltűnjön hirtelen egy óceánjáró hajó. 
De az óceánjáró nem tűnik fel, csupán széles 
ladikok vagy karcsú fehér vitorlások suhan-
nak végig a vizén, odébb pedig a fürdőzők 
serege lubickol a habokban. Nem tenger ez, 
több annál, kedvesebb, szelídebb, maga a 
Balaton, amelynél szebbet keresve kell ke-
resni messze földön ! 

És ennek a csodás víznek egyik legszebb 

gyöngye Keszthely. Micsoda vidék ! Maga a 
város tiszta, hegyre kapaszkodó utcácskáival, 
a hercegi kastély, a hévizi ut és végül a leg-
nagyobb látványosság : a fürdőtelep, negyven 
holdas mesébe illő parkjával, két modern és 
tetszetős hoteljével, fürdő- és csónakházával, 
pavillonjaival. Valóságos élmény Keszthely 
fekvése és vidéke, mindenképen világfürdő-
nek van predesztinálva. Világfürdő Keszthely 
máris, amit az itt nyaraló külföldiek nagy 
száma és elragadtatása bizonyíthat a legjob-
ban. Magyarországnak igen sok, különösen 
balatoni fürdőhelyét elcsúfítja a gondo-
zatlan park, az elhenyagolt sétányok, nem 
beszélve azokról a nyaralóhelyekről, amelyek 
strandjukon kívül minden fürdőhelyi benyo-
mást nélkülöznek. Keszthely ellenben Balnton 

A keszthelyi strand Pál felvétele 
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nélkül is megállná helyét. Évszázados fái, 
virágos parkrészletei a magyar biedermeyer 
legnagyobb emlékeiről mesélnek és a helikoni 
ünnepről, amely ezeket a klasszikus emléke-
ket kegyelettel ujitotta fel. Ezenkívül a fürdő-
telep annyira modern és nemcsak külsőleg, 
de belső életében is oly modern szellemben 
van van vezetve, hogy ugy a nyaralóknak, 
mint az idejövő és gyógyulást kereső betegek-
nek egy tökéletes külföldi fürdőhely illúzióját 
nyújtja. 

* 

Mi minden látványosság van itt tehát Keszt-
helyen ? A nagy fürdőparkról már beszéltünk, 
bár arról nem lehet hiven beszámolni, ezt 
látni kell mindenkinek, aki a természet szép-
ségeit szentnek tartja. Órákig el lehet bolyon-
gani ebben a parkban, ahol az égbe szökő 
fák zöldjét itt-ott szakítja meg csak egy-egy 
tenniszpálya fehérsége. A parkhoz lehet szá-
mítani a parti sétányt is, amely egy négyes 
allé, a szerelmesek kedves sétahelye. Estén-
kint itt ül a csillagos ég alatt a fürdő fiatal-
sága. Mellette van mindjárt a csónakház, 
ahonnan naponta száz és száz ladik, szan-
dolin, vitorlás, jacht és motorcsónak suhan 
ki a vizre, a móló, ahonnan pompás kilátás 
nyilik a Balatonra és mindenekelőtt a fürdő-
ház, amely a fürdőzőknek nyújt kitűnő szó-
rakozást. A vizből pedig alig pár lépésnyire 

már ott van a „Hullám"-szálló, Keszthely 
legnagyobb és legszebb hotelje. Nagyszerű 
hotel a „Hullám", étterme, kávéháza, óriási 
fedett és nyitott terrasza és színházterme is 
van. Berendezése vadonatúj, csinos szobái 
villanyvilágítással és minden egyéb kénye-
lemmel el vannak látva, francia konyhája 
pedig valóban elsőrangú. A zenét Pege Károly, 
a volt tátrafüredi primás és kitűnő zenekara 
szolgáltatja a „Hullám" vendégeinek, akiknek 
sorában az ujjonan érkezettek között ott látjuk 
a következőket : báró Jeszenák Pál, dr. Hajdú 
Marcel és családja, Hilda Claire, a zürichi 
Stadtteater tagja, Normann Milton, Sanfran-
ciskóból, Lampel Géza, igazgató. Marcel 
Neumann, jávai teaültetvényes. Török Ottó, 
igazgató, Siegescu József, egyetemi dékán, 
dr. Fonyó János és családja, dr. Nagy Zsig-
mond, Humphrey, amerikai követségi titkár, 
Barosné Sziuák Irén és leánya, Kovácsi Dénes, 
Vázsonyi Elek stb. Közvetlenül a „Hullám" 
tőszomszédságában fekszik a másik nagy 
hotel, a „Balaton"-szálló, a vizgyógyintézettel 
es az orvosi rendelővel. 

Nagyjában ezek Keszthely nevezetességei, 
amelyek esti fényben egy tündérvilágként 
hatnak. Pedig ezt a tündérvilágot mindössze 
rövid két év alatt teremtette meg az „Égisz", 
óriási anyagi áldozatokkal megszerezve és töké-
letesen átalakítva ezt a valamikor indokolat-

A Hullám és Balaton szállók Pál felvétele 
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lanul elhanyagolt, de jelenleg óriás jövőjű 
fürdőtelepet. Az „Égisz" érdeme, hogy Keszt-
hely ma már internacionális balatoni fürdő, 
ahová nemcsak nyaralni, de gyógyulni is 
jönnek különösen messze földön hires diétás 
kúrája révén. 

* 

Nagystilüségéhez mérten Keszthelyen a tár-
sasági élet is zajos és vidám. Mindennap van 
egy bál, egy mulatság, vagy valami előadás, 

30-án megtartott Balatoni-ünnepély, amelyet 
ez éppen Keszthelyen tartózkodó oxfordi 
diákok is megnéztek. 

* 

Keszthely újjászületésében óriási része van 
Schmidl Félixnek, az „Égisz" igazgatójának, 
aki a fürdő reneszancáról és jövő terveiről a 
következőket mondotta „Szinházi Élet" munka-
társának : 

— Az Égisz programmja a magyar szálloda-
és fürdőipar fejlesztése. Ennek a pro-
grammnak vált valóra egy pontja 
lavaly, amidőn Keszthelyt svájci tapasz-
talataim alapján, óriási anyagi áldoza-
tokkal kiépítettem, hogy egy minden-
képen világvárosi fürdőt, egy min-
denképen kulturhelyet varázsoljak 

ide. A cél, azt hiszem, 
ha még nem is teljesen, 
de jórészben sikerült. 
Keszthely iránt annyira 
megmozdult az érdeklő-
dés, hogy üres szoba már 
junius elsején nem volt 
az idén kapható. A jelen-
legi előjegyzések szerint 

ami szórakoztatja a nyaraló közön-
séget, A legelőkelőbb volt ezek kö-
zött a julius 15—16-iki Concours 
Hippique, amelyen József főher-
ceggel és fiával élén az egész ma-
gyar arisztokratavilág megjelent. A 
Concours Hippique legkiemelke-
dőbb pontjai a négyesfogat- és hajtó-
verseny voltak, befejezéséül pedig julius 
16-án a Hullám tánctermében meghí-
vott vendégek részére Mágnásbált ren-
deztek. Ragyogó fénnyel zajlott le a 
Mágnásbál, a rengeteg frakk, egyen-
ruha, estélyi toilett felejthetetlen képet 
nyújtott, kevéssel később az Annabál 
hozta lázba a keszthelyi fürdőifjuságot, 
majd egy Gyermekbál, közben pedig 
nem kisebb művésznő adott estélyt a 
Hullámban, mint Jászai Mari, aki 
Petőfi, Arany és Kiss József verseket 
szavalt zsúfolt ház előtt frenetikus sikerrel. 
Mindezeken kivül Pétertfy Anna, a Buda-
pestről ismert táncmüvésznő itteni tánciskolája 
egymásután rendezte az estélyeket, amelye-
ken óriási táncélet fejlődött ki. És hozzá-
tartoztak a keszthelyi társasági élethez a 
hétfő és csütörtöki ötórai teák, valamint a 

Keszthelyi képek 
Felül : Napfürdőzés. Középen : Zenta Zelica, 
a Belvárosi Színház tagja. Lenn: A Balatonban 

Pál felvételei. 

csak szeptemberre szabadulnak fel lakások, 
akkor jönnek Keszthelyre Kosáry Emmiék is. 
Jövő programmomban még nagyobb tervek sze-
repelnek. Azt hiszem sikerül elérnünk, hogy 
jövőre már Keszthely-téli-nyári üdülőhely 
legyen, strandja kiépüljön, szállodái kibővül-
jenek, sőt — hogy messzebbi és titkos vá-
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Keszthelyi képek 
Felül : A Hullám-szálló terraszán : Stefain apát, Geréb 
fürdőorvos, Malasinsky, gróf Forgách, Lukasich altábor-
nagy, Gróf Forgáchné. Középen : Bosnyák Erzsi, a Városi 

Színház tagja. Lenn : A csolnakház. 

Pál felvételei. 

akkor a legbalzsamosabb, a víz a legkelleme-
sebb. Nincs párja a keszthelyi utószezonnak, 
egész szeptemberben adományozza a termé-
szet szinaranyát az utókurázóknak, a gyógy-
szállóban pedig igazi világvárosi fürdőéletet 
teremt. Akik a nyaralás örömei után még egy 
pár heti igazi üdülést akarnak, akik a téli 
idők előtt mégegyszer jól rendbe akarják 
hozni egészségüket, azok Keszthelyben talál-

gyaimat is eláruljam — megnyílhasson a 
fürdőtelep színháza, amelynek építését szin-
tén tervbevettem, mint a színházi élet lel-
kes hive. 

Intervjut kértünk dr. Geréb Lajostól, Keszt-
hely főorvosától is, aki a fürdőhely gyógy-
tényezőiről nyilatkozott a következőkben : 

— Keszthellyel egy olyan fürdőhelyet léte-
sített az Égisz, ahol a vendégek nemcsak a 
Balatont és a nagyszerű levegőt élvez-
hetik.de a nekik szükséges gyógyténye-
zőket is megkaphatják. így nálunk nem-
csak nyaralnak a betegek, de a kül-
földi mintájú gyógy- szállóban és víz-
gyógyintézetben szakszerű kezelést is 
kapnak, sőt orvosi felügyelettel irányí-
tott diétás kúrát is vehetnek. 
Keszthely ma egyike azoknak 
ajdiétás gyógyhelyeknek, ahol 
cukor-, vese-, bél- és gyomor-
betegekkel, valamint hízó és-
fogyókurákkal a legnagyobb 
eredményeket tudják elérni. 

* 

Lehetetlen ki nem emelni, 
hogy Keszthely ősi pompája 

ják meg azt a fürdőhelyet, amely 
ideálisan egyesit szépet, jót, 
kellemeset és hasznosat és nem-
csak a testnek, de a léleknek is 
hoszszantartó felfrissülést ad. 

. A R O G T O N - I. 
ZÉS. A Silos-1 ^ J n T f 

telep égését nagyon jól I ^ S c r 3 4 * I 
láthatta a Sziget Szín-
pad közönsége is. A W T \ y l 
rettenetes látvány ter- W f ' i tif 
mészetesen iszonyú iz-
galmat keltett volna, h a ^ ^ * -

Salamon Béla nagyon jókor jött szelle-
mes rögtönzése le nem csillapítja a 
publikumot. Salamon Mály Gerővel 
együtt parasztjelenetet ad elő. Mály 
alakítja a parasztot és hogy minden 
stilizáltságtóí távoleső művészi fel-

fogását tisztán tárja a közönség elé, állandó 
köpködéssel veszélyezteti Salamon testi épsé-
gét. Amikor a lángok felcsaptak a Duna túlsó 
partján, Salamon keserűen mondta : 

— Hallja, bátyám uram, aki így érti a köp-
ködés mesterségét, ne maradjon itt a szige-
ten. Menjen inkább át — oltani . . . 

nem virul el a kánikulával ; a Balatonnak e 
kies pontján az ősz hozza még a legcsodálato-
sabb szépségeket, az óriási park akkor pompá-
zik a legkápráztatóbb színekben, a levegő 

L'ÄRT ET M Ü D E V., Kálmán-utca 24. 
Modell kalapszalon újdonságai á l landóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakitások 
is rendelhetők. 
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Ahogy ml kinézünk! 
— A huszonötödik előadás után — 

Ugy a belföldi, mint a külföldi sajtót 
hetek óta ecy csodálatos természeti tüne-
mény tar t ja láztan. Természettudósaink és 
matematikusaink hetek óta vállvetve mun-
kálkodnak azon, hogy a nem mindennapi 
eset inditóokát megtalálják. A tudósok gon-
dolkodnak, a matematikusok számolnak, az 
eredmény azonban egyik részről sem kielé-
gítő. A természeti tünemény, ami az izgal-
mat előidézte, nemi kevesebb, minthogy a 
Feld-szinházba idén, még pénzért sem 
lehetett szabadjegyet kapni. Feld Matyi a 
lehető legridegebben elzárkózik minden ily-
nemű kérés elől. 

Hát kérem, ilyenre még a legöregebb 
színházi rókák sem emlékeznek! Ez azon-
iban még1 nemi volt elég, miikor a csoda 
miatt az izgalom1 már tetőpontját érte el, 
legyik délelőtt Feld Mátyás személyesen 
megjelent a visegrádi-utcai Kultúra nyom-
dában és két keménytáblát rendelt. Mind-
egyik táblára csak három-három' szót nyom-
tattatott, de éppen az a kétszer három szó 
Volt az, ami súlyos dokumentumként, csak 

felfokozta az izgalmat. A tábla szövege a 
következő volt: 

Minden jegy elkelt 

Utánajártunk a dolognak és amit sem a 
tudósok, sem a matematikusok nem tudtak 
megmagyarázni, azt a »Színházi Elet «-ne.*. 
sikerült megfejteni. Azért nem lehet sza-
badjegyet kapni a Feld-çzinházba, mert 
amúgy is estéről-estére zsúfolásig megtelik 
a nézőtér. Már elérkeztek a huszonötödik 
jubileumhoz, de még egyszer se kertült le a 
pénztár mellől a »tábla.« 

ötven év óta nem volt ilyen siker a 
Városligetben és éppen ez inditotta a »Szín-
házi Élet«-et arra, hogy megkérdezze az 
-tiAhogy mi kinézünk/« boldog szerzőjét és 
szereplőit, hogy érzik magukat a huszon-
ötödik előadás után? Itt adjuk a válaszo-
ka t : 

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 KASZIÜO 
Magyaroknak 

M á r v á n y menyasszony 
I., Márvány-u. 6. Telefon 49-79. 

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

Tulajdonos: Boros Qyula 

15% 
kedvezmény! 

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

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

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
„ J e a n e l l e " neues Kurhaus 

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

Felvilágosítások : Budapest, Egész évben 
Andrássy-ut 5. Telefon 130-65 nyitva I 

Nemzeti penzió SIÓFOK 
Szellős szobák, kitűnő konyha 

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény ! 

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

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

Felvilágosítással szolgál : 
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó 
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Feld Mátyás : 
mosolyogva simította Végig vadonatúj 
Zakkóját. 

— Nem lep meg a siker, — mondotta 
— én mindjárt tudtam, hogy a darab 
huszonötöt érdemel. 

Tanay Frigyes 
a huszonöt előadás alatt a pompás ligeti 
naptól 'valóságos szerecsenné sült. Ämikor 
megkérdeztük tőle, hogy érzi magát a hu-
szonötödik előadás után, rölviden csak eny-
nyit mondott: 

— Köszönöm, jól! 

Ferenczy Károly 
először megkérdezte, hogy darabbéli iker-
testvére mit mondott, majd hosszas gon-
dolkodás után a következőket válaszolta: 

— Köszörißm, jól! 

Dénes György : 
— Kérem szépen ez a jubileum, nálam' 

még nem aktuális, mert én csak két felúj-
ításban játszom. Amikor a többiek majd1 öt-
ívenet jubilálnak, akkor fogok én huszonötöt. 
Akkor szívesen megmondom1.. 

Dezső Vilmos : 
— Boldog vagyok, mert idén nem lesz 

sziükségem télikabátra. Hiszen köztudomásu, 
hogy akkor kezdődik a tél, amikor Matyi 
bezár. Idén azonban nem igen zár be, 
mert olyan szédítő siker van, hogy lehe-
tetlen levenni műsorról a darabot. 

Fenyő Árpád : 
— Aki nálam jobban érzi magát, az vagy 

csal, vagy festve van. 

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

Kávé. tej és tejtermékek árusítása. 
Hideg büífé, cukrászsütemények. Tulajdonos 

f o s s Andor né 

Lázár-Sztrelko - pensio 
Alsó-Tátrafüreden 

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

Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában. 

Dr. Szontagh 
szanatórium 
magaslati gyógyintézet 

Novy /mokovec 
( U J t á t r a f i i r e d — N e u S c h m e c k s ) 
Magas Tátra. 1010 m. 
a t e n g e r szine fölött. 

V a s ú t á l l o m á s : P o p r á d - V e l k á . 
Onnan villamos csatlakozás az intézetig. 

E g é s z é v e n é t t e l j e s ü z e m b e n . 

PARKTERRASZA 
déli 12 órától nyitva. 

Legkellemesebb ozsonnázó-
és vacsorázóhely ! Naponta 
katonazenei Fedett helyiségek! 

FRENREISZ ISTVÁN 

Klotild-pemfó 
(Ceskoslovensky Pension) 

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

Kitűnő francia-cseh konyha. 
Magyaroknak kedvezményes árak. 

Bővebb értesítést ad Emma Janűourhovú, bérlő 

Turista-szálló 
Tátralomnicz 

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

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

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

Bar ! Parkett- Eichner Zsigmond 
táncosok ! tulajdonos. 
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Kmochné Jozefin : 
— Schön schauen wir aus... Maga még 

kérdi? Nézzen rám... Kétségbe vagyok esve. 
Három hét alatt öt kilót híztam... 

Petrás Juci : 
— Betegen kezdtem játszani, de csodá-

latosképen az előadás után már nagyszerűen 
éreztem magam. 

Lánczy Mici : 
— Higyje el, nem érzem magam olyan 

jól, mint mondjuk például Feld Matyi. 

Geiger Irma : 
— Sokkal jobban érezném magam, ha 

történetesen t;ázsi helyett a tantiémet ve-
hetném fel majd elsején. 

K. Forró Margit : 
szó nélkjü! énekelni kezdett: »Ahogy én ki-
nézek, nem néz ugy ki senki, ahogy én 
kiülök, nem priil ugy senki...« 

Végül ideiktatjuk még a Magy. Kir. Or. 
szágos Meteorológiai és Földmágnességi In-
tézet jelentését, mely szerint a Városliget-
ben állandó dertüs idő várható, a közönség 
további szakadatlan lecsapódásával a Buda-
pesti Színházra. 

A PESTÚJHELYI MUNKÁSKOR 4-én 
és 5-én jól sikerült előadásban mutatta 
be a »Szerelem vásárát«, kitűntek: Zimányi 
Erzsébet, Bábitzky Sándor, Weidinger 
József, Buchal Erzsébet, Veli Irén, Franzke 
Tamás és a rendező Lászay. 

Ó-Tátrafüred 
nagy é t terem 
nagy kávéház 

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

Naponként cigányzene. 
Cukrászda. — Bodega. 

L l l l e n t h a l Emil , b é r l ő 

LOMB-SZÍNPAD 
Stefánia-uti kioszk 

(volt Kollegerszky) 
Művészi vezető 

Nagy Endre 
Igazgató Feszi József 

Meleg vacsora Telefon J. 65-20 
Előadás esti v órakor 

legyek előre válthatók a ,Színházi Élet"-nél, Bárdnál 
és a Gresham kávéházban 

Turista-Otthon 
Tátralomnicon 

a villanyos vasat állomás közvetlen közelében. 
Kitilnö magyar konyha. 
Mérsékelt árak. 

Tulajdonos : 
özv. Thern Jakabné. 

Ó-Tátrafüred 
a Magas-Tátra legna-
gyobb gyógyfürdője 

Elsőrangú ellátás. Teljes penzió : complctt 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 phisikális-diétás T á t r a -
S a n a t o r i u m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től 
100 Kc-ig. — Kitünö eredménnyel idegességnél, ki-
merültségnél, rekonvalescencianál. Tüdőbajosok ki-
zárva. Edző és hizókurák. Szigorú diéták. Főorvos: 
dr. G á m a n egyet. m. tanár — Közvetlen Tátra-
Express vonat étkező k csival naponta. Felvilágosí-
tás: Tatrafüred igazgatósagánál Stary Smokovec és 

Cedok a Menctjegyirodában. fVigadó> 
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A színházban nem sokáig kellett várnom, 
hogy uj esemény következzék rám. Egy este 
a függöny mögött szájról-szájra adták, hogy : 
főherceg van itt. A fiatal L. főherceg. Én is 
a függönyhöz szaladtam : jaj, de édes fiu I 
Szép egyenesen ült, uniformis-
ban, mellette egy tiszt, derült, 
nyilt kifejezésü képe volt, kis 
fekete bajuszkája, fekete szeme. 

A színpadon ész-
revehető izgalom ke-
letkezett, az idősebb 
női tagok mustrálták 
a fiatalokat, külö-
nösen engem. Abo-
nyiné még oda is 
jött hozzám és iga-
zított rajtam valamit. 

— Ma valakinek 
tetszeni kell — su-
sogta — és aztán 
közömbösen tovább 
ment. 

A férfiak vigyo-
rogva váltottak szót, 
az egyik mondott 
valamit, mire a töb-
biek felvihogtak és 
ők is mustráltak 
minket. 

Mikor a tenoris-
tám előjött, az egész 
csoport furcsán fe-
léje nevetett és ugy 
látszik,mondogattak 
is olyan megjegyzé-
seket,amiket nekünk 
nem való volt hal-
lani. 

IIa nagyban igazgatta a szép vörös hajét 
és azzal jött felém : 

— Itt van a vőlegényed ? 
Most a primadonna suhogott elő, gyorsan 

végignézett rajtam, majd hozzám sietett. 

Én is a függönyhöz szaladtam 
Szakmáry rajza 

— Mit mondott 11a ? 
— Kérdezte, itt van-e vőlegényem ? 
— Nincs itt? — ismételte hirtelen. 
Az igazgató törtetett elő : 
— Kezdeni ! Kezdeni ! 

Amikor kiléptem, 
egy pillantással lát» 
tam, hogy a főher-
ceg látcsöve felém 
fordul. Majd azt is, 
hogy ott is marad 
rajtam. A prima-
donna szeme rebbe-
néséből észrevet-
tem, hogy folyton 
oda figyel. Nem 
nézett egyenesen 
oda, csak a felvo-
nás végén, de akkor 
ugy, mintha le se 
tudná venni a sze-
mét róla. No ezt 
megtanulom tőle — 
gondoltam magam-
ban — talán egyszer 
szükségem lehet 
ilyen trükkre. Mi-
kor leeresztették a 

függönyt, odaszaladtam a primadon-
nához, megöleltem : 

— Szép voltál ! 

Nem tudtam, hogy miért harap-
dálja az ajkát. 

A tapsra kiment, láttam, hogy a 
páholy felé külön meghajlik. 

Az ujabb tapsra nekem is ki kel-
lett mennem a többivel. A kis fő-
herceg tapsolt, majd felkapta a lát-
csövet, le nem tette, mig künn 

voltam. Megint kitapsoltak minket, most meg-
fordítva csinálta : mér a szeménél volt a lát-
cső és csak végül tapsolt. De mint egy ked-
ves diák a karzaton. Annyira tetszett nekem, 
hogy oda is néztem és ugy mosolyogtam rá, 
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mint egy kedves diákra, aki tapsol. A prima-
donnát aztán még egyszer kihívták. 

Mikor visszajött, menten a lyukhoz sza-
ladt. Én Abonyi nénit hallom : 

— Azt nézzétek, feláll-e az a tiszt mel-
lette ? 

— Miért kell azt nézni ? 
— Mert az szokott elébb lejönni. 
Ugy látszik azonban, hogy nem történt ott 

a páholyban semmi nevezetes, mert a prima-
donna nemsokára, kissé unottan 
otthagyta a kukucskálót. 

A második felvonásban az a külö-
nös kis eset történt, hogy mikor én 
kiléptem, a kis diákom mindjárt 
összeütötte a tenyerét. Nem csapott 
vele zajt, de mutatta, hogy ő tapsol. 
Még hozzá türemetlen is lehetett, 
hogy nem akarom észre venni. Én 
a primadonna arcát 
néztem : mosolygott, 
de a fogait összeszorí-
totta és a szemei kitá-
gulva csüggtek rajtam. 
Mégis kénytelen voltam 
egy kis fejbiccentéssel, 
egy odasuhanó pillan-
tással jelezni, hogy tu-
domásul veszem, hogy 
a taps nekem szól, kü-
lönben tán addig nem 
is nyugszik és mindjárt 
feltűnés kerekedik. No 
most csendesen is ma-
radt és csak előre haj-
lott.Láttam, hogy a nagy-
fekete szeme hogy tü-
zel. Egyszer kis tapsot 
kaptam, oda pillantok, 
épp lecsapja a gukkert 
és ö kezd nagyban 
tapsolni. Mikor már elcsendesedett, ő újra 
egyet tapsolt, persze erre az egész ház újra 
kezdte, különösen a páholyok. 

— Leli a frász Bözsit 1 — hallom Abonyi 
néni hangját mögöttem. Bözsinek hivták ők 
a primadonnát. 

Bözsi szeme féloldalt rajtam, hogy vájjon 
mit csinálok ? Bizonyosan, hogy oda fordu-
lok-e és meghajtom-e magam. Na, hát azt 
mégse tehetem. Nem is hajtottam meg ma-
gam egyáltalán, csak épp a szememmel 

intettem mosolyogva mindenfelé, hogy édes, 
édes, édes publikum vagytok ! — és ő feléje is 
természetesen. Lehet, hogy ő feléje egy kicsit 
jobban is kinyitottam a szemem, legalább 
annyit észrevettem, hogy felkapja a fejét és 
megvillan az ő szeme is. 

A függönytapsra aztán látom, hogy Bözsi, 
— tulajdonkép Elza, — mér nem hajlik meg 
külön oda a páholy felé. 

A függönylyuk előtt Bözsi odaszólt 
hozzám : 

— Te akarod lesni, 
feláll-e? 

Köröskörül kettőnkre 
vigyorogtak, még az 
igazgató is, aki most 
jött be. 

— Nem akarom lesni! 
— és kiszaladtam a 
színpadról. 

Hogy valami nagy 
esemény történt, azt 
sejtettem. Miért is nincs 
itt Manci, hogy leg-
alább ő mondana va-
lamit. Pár perc múlva 
kopognak az öltözőm 
ajtaján. 

— Nem szabad !, 
Várni ! 

— Ha muszáj, hát 
várunk, — hallom az 
igazgató hangját. 

„Várunk ? — Jesszu-
som, hát kivel van itt?" 
Siettem, amennyire bír-
tam, a tükörben még 
megnéztem magam. 

— Most már szabad ! 
Az igazgatóval jött 

az a tiszt. Bemutatta : 
Báró X. Y. kapitány ur ! 

Kicsit meghajtottam a fejem, de kezet nem 
adtam. Az igazgató ott hagyott bennünket. A 
fess huszárkapitány most maga nyújtott ke-
zet . . . de én, én éppen csak hogy érintettem 
az ujját és hamar helyet intettem, magam 
pedig jó távoj ültem le. 

— őfensége L. főherceg megbízott, hogy 
mondjam meg, hogy bájos, nagyon elragadó 
volt, igazán kedves művésznőnek tartja. 

— Köszönöm . . . Köszönöm . . . nagyon . . . 

Lecsapja a gukkert és ő kezd 
nagyban tapsolni 

Szakmáry rajza 
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mindig nagyon, nagyon boldog vagyok, ha 
tetszem. 

— őfensége nagyon örülne, ha személye-
sen is megismerkedhetnék magával. 

Igazán nagy zavarban voltam, hogy mit 
mondjak erre ? 

— Hát miért nem 
jött le? 

A kapitány felneve-
tett : 

— No ezt megmon-
dom neki. Lehet, hogy 
mindjárt röpülni is sze-
retne magához. 

— De mindjárt kezdő-
dik a felvonás. És még 
egy felvonásköz nincs. 
Mondja meg a fen-
ségnek, hogy jöjjön el 
máskor is. 

— És akkor jöjjön 
le a színpadra, jó? 

— Jó! — Mit mond-
hattam volna egyebet ? 
Csöngettek.a tiszt össze-
ütötte a bokáját. Ugy 
látszik, észrevette, hogy 
én az elébb csak ugy 
az ujjamhegyét nyúj-
tottam oda, hát nem 
nyújtott kezet, — hát 
most mér én adtam 

^keze t . Csendesen. Nyu-
• ^ t a n . Semmi olyan, 

pá! 
Igenis . . . láttam, 

hogy nem tudja most, 
hogy is csinálja . . . 
hogy most kell valamit 
tennie, hogy kitörölje 
azt a kis gixert, hogy 
mindjárt ő jött kéz- w 

nyújtással : . . . bizony " —(7.. 
szépen kezet csókolt. 

Mint a futótűz terjedt el, hogy a fiatal fő-
herceg tisztje nálam járt. Mikor kijöttem, még 
hallottam, hogy a bariton azt kérdezi a teno-
ristámtól nagy komolyan : 

— Bemutatkoztál neki ? 
Nem tudtam, hogy kinek, de látom, hogy 

egyszerre nagy vihogás tör ki ott körülöttük. 
Ebből értettem meg. 

— Gratulálok — suhant elém Bözsi és már 
tovább is illant. 

Annyi bizonyos, hogy minden arcon vala-
mi megváltozott. A fiatalabb pályatársnők 
szemében valami odaadás, ahogy a köze-
lembe igyekeztek. Az idősebbekében valami 

áhitat. A férfiszemek bizonyos 
alázattal a földre simultak . . . 

— No, kis tündér! — szólított 
meg az igazgató, ahogy elha-
ladt mellettem. 

Hát miért nem jött le ? 
Szakmáry rajza 

Csakugyan olyast éreztem, mintha az 
volnék. 

4, Mikor mamának nagy lelkendezve el-
mondtam, hogy mi történt, összecsapta a 

kezét, hogy már most mi lesz ebből? Az 
egész város tele lesz vele. 

Én ezen még tapsoltam is örömömben. 
— Az isten szerelmére,csak legalábbtudnók, 

hogy csakugyan viszed valamire a pályádon, 
dehét igy — még el se vesz senki. 

— Hogy Géza el se vesz többet? 
— Nem hát! (Folytatjuk) 
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»A rikkancslány« 
A „Sári nagy nő lesz" cimü revűben énekli SOMOGYI NUSI 

Szövését irta : MIHÁLY ISTVÁN Zenéjét szerzette : LOSONCZI DEZSŐ 
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Tessék, tessék jó vezércikk 
És az apró hirdetés, 
Férjhez menne egy kis szende,! 
Két gyermek, de pénz kevés. 

Tessék, tessék dollárkurzus, 
Egyre nő a drágaság, 
Otkoronás még most a lap, 
Holnapra már tizér' se kap ! 
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N. O. E-
Komédia egy felvonásban. - Irta : MIHÁLY ISTVÁN 

Bemutatta az Apolló Színpad, a következő szereposztásban : 

A házigazda, a szenvedélyes Aki annyiszor csalódott 
Az agglegény, a savanyu A költő 
A nők néhai barátja Az asszony 

Joachim 

(Szin: Öreguras férfiszoba. Régimódi, ké-
nyelmes bútorok. Pipatórium; kis pohárszék, 
likőrös üvegekkel. Jobboldalt félkör-alaku 
nagy, zöldposztós asztal, baloldalt asz-

talka, körötte karosszékek. ) 

ELSŐ JELENET. 

(Az agglegény és a házigazda, mindketten 
negyven év körüliek, lehangoltan ülnek egy-
mással szemben. A házigazda szájában 
"hosszúszárú pipa, az agglegény szivaro-
zik; vontatott beszélgetés, buzgó poharazás 

közben. ) 

A házigazda (sóhajt): Hej! Hej! 
Az agglegény (sóhajt): Ha j ! Ha j ! 

(Kis szünet.) 

A házigazda: Barna volt? 
Az agglegény.- Nem. Szőke! 
A házigazda: Molett? 
Az agglegényV Molett! 
A házigazda: Akkor lirai kedély volt. 

Lepréselte a virágaidat, szerette a verse-
ket és a huszártiszteket, önzetlenül csalt és 
önzetlenül sokat evett! 

Az agglegény (helyeslőleg bólint): Hon-
nan tudod? 

A házigazda: Tudom. Minden szőke ugy 
szokta, aki molett! 

(Szünet.) 

Az agglegény (busán): Ä tied milyen 
volt? Szőke? Barna? 

A házigazda: Szőke és barna. 

Emlék a borbély sztrájk idejéből 
mikor a c sodagye rek tudóit s a m i k o r n e m tudott borotválkozni 

Szakmáry rajza 



40 s z í n h á z i é l e t 40 

Az agglegény (mélabúsan): Kettő? 
A házigazda: Három. A harmadik bronz. 
Az agglegényt És megcsalt? 
A házigazda: Megcsaltak! 
Az agglegény (csóválja a fejét) : Mind 

a kettő? 
A házigazda: Nem. Mind a négy! Mert 

'a bronz is. Az kétszer! 
Az agglegény: Sokba kerültek? 
A házigazda: Sokba! 
Az agglegény: Mik voltak? 
A házigazda: Urinök! 
Az agglegény (bólint): Persze! 

! v (Kis szünet.) 
Az agglegényt És most... 
A házigazda (felugrik szenvedéllyel): 

Most, most meg fogjuk bosszulni magun-
kat fiam! (Felkap egy újságot.) Hisz olvas-
tad a hirdetésemet: Férfiak! Erre a sokat 
(szenvedett országra minden bajt és nyomo-
rúságot a nők és a zsidók hoztak. Kímélet-
len harcot hirdetünk a nők ellen. Mindenki, 
aki férfinak érzi magát és ezt feltétlen bizo-
nyítani is tudja, csatlakozzék zászlónk alá, 
Vallásra, korra és nemre való tekintet nél-
kül. Alakuló gyűlés stb., stbl., stb. ma 
•délután háromkor. Nos, mit szólsz az ötle-
temhez? 

Az agglegény: Szép, szép, csak egyet 
nem értek! Azt (mondod, hogy férfiak, nemre 
Való tekintet nélkül? Hát, ha már egyszer 
férfi, minek akkor a nem? 

A házigazda: Mert vannak férfiak, akik 
még igen! De azok is rá fognajt jönni, 
hogy sokkal jobb, ha nem! (Odakünn csen-
getés.) Öt perc múlva három. Hallod, a 
tömeg már tódul befelé! 

MÁSODIK JELENET. 
(Voltak, Joachim, majd a csalódott.) 

Joachim: Erre, erre tessék! (Betuszkolja 
annyiszor csalódottat, egy buskomoly, el-
keserült figurát.) 

A házigazda: Joachim, az urakat ötös tur-
nusban bocsásd be! 

Joachim: Igenis! (A csalódotthoz.) ötös 
turnus. Szakadjon ötfelé! (El.) 

A házigazda: Isten hozta az urakat. 
Hát eljöttek? Eljöttek? 

A csalódott i(köilütaéz): ...Igen, én. . izé... 
mi eljöttünk, de csak én egyedül. 

A házigazda (csalódottan): Egyediül? 
A csalódott: Igen, pedig a feleségem 

is nagyon szeretett volna, dé... 
A házigazda: Felesége? Hát önnek fele-

sége 'is van? 
A csalódott: De van ám. Már az ötödik! 
A házigazda: És a másik négy? 
A csalódott: Azoktól nyolc napon belül 

gyógyuló sérülésekkel, békésen elváltam! 
A házigazda: Öt felesége volt és mégis 

nőgyűlölő? 
A csalódott: Csakis. Éppen azért. Hat- < 

szoros nőgyűlölő vagyok! 
A házigazda: Miért hatszoros!1? 
A csalódott: Mert előre gyűlölöm már a ( 

legközelebbi nőmet is! 
I (Csengetés. ) 

A házigazda: Hall játok? A tömeg egyre 
növekszik. Hallatlan! Elfelejtettem érte-
síteni a rendőrséget, hogy vonjon kordont 
a ház körül! (Izgatottan szaladgál.) 

Az agglegény1 (ezalatt bemutatkozik): 
Savanyu! 

A csalódott (ki egy pohár likőrt felhajt* 
Nem, édes! 

Az agglegény' (kezét nyúj t ja) : Nem a 
likőr, én, Savanyu vagyok! 

A csalódott: Nem baj. (Koccint.) Szer-
vusz! 

Legújabb nyári modellek 

toilettek 
sportruhák 

fürdőkosztümök 

^ T J Z L f y M divatházában 
C/C-^C Kossuth Laios-

utca g 

2 H o v á s i e i _ — M e g y e le a C i t y d r o g é r i á b a , 

ahol a legjobb eredeti illatszerek, kölnivizek, szappanok 
s az összes színházi kellékek nagy választékban kaphatók 
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HARMADIK JELENET. 
(Voltak, Joachim.) 

Joachim (bejön ). 
A házigazda: Ki az? Mi az? Csengettek! 
Joachim: Igen, egy ember! 
A házigazda: Nőgyűlölő? 
Joachim: Nem hiszem, mert egész ép-

elméjűnek látszik. (Meg különben is isinerem, 
a feleségem szeretője ! 

A házigazda (nevet): A feleséged sze-
retője? !No és te tűröd? 

JöaChim (válat von): Miért ne? Megér-
demli a gazember! 

A házigazda: Mit akar? 
Joachim: A gázszámlát hozta! 
A házigazda: Rugd ki! 
Joaàhim: Igenis! (Indul.) 
A !házigazda: Te, mondd, a Kendéné 

elvitte már a cókmókját? 
Joachim: Most viszi kérem. Jaj, a nagy-

ságos ur milyen oktalanul cselekedett. El-
küld egy ilyen nagyszerű gazdaasszonyt, 
(aki olyan jól föz, spórolós és ami a fő, er-
kölcsös módfelett. 

A házigazda: Erkölcsös? De hiszen szere-
tője volt. 

JoaChim (hévvel): Az nem baj. Az a 
szerető én voltam! 

A házigazda: Mindegy. Mától fogva nem 
török nőt a házban. Meg fogjuk mutatni, 
iiagy a nö helyén mindenben használhatóbL 
^ férfi. 

JoaChim (bajuszát pödörgetve): No, no! 
Mindenben talán mégse!,.. 

A házigazda: Hallgass! Mától fogva te 
fogsz főzni. Megértetted? 

JoaChim: Én ímeg, csak aztán a végrende-
letből ki ne tessék felejteni, ha későn talál-
íiak érkezni a mentők. (El. ) 

NEGYEDIK JELENET. 
(Voltak, majd a költő.) 

Az agglegény: A tömeg ugylátszik cső-
döt mond ! ' 

A csalódott: Akkor legfeljebb csődtö-

meg lesz belőle!... (Koccintanak.) Szer-
vusz! 

A házigazda (felháborodva szaladgál): 
Már félnégy és még mindig senki. (Kivül 
csengetés.) Most talán!... (Mind kíván-
csian az ajtóra merednek.) 

JoaChim (hangja kivül): Arra, arra tes-
sék. 

A költő (belép ). 
A csalódott (röhög): íme a tömeg! 
A költő (átszellemülten): Rabszolga, hall-

gass! Ne üvölts d: tömeg. Én a nagy Magá-
nyos vagyok. Differenciált lelkem és kom-
plikált individuumom egész enervált mole-
kuláris dimenziójának az ekvátorba bágyadó 
gesztusával, előkelően üdvözöllek, ah, tömb-
piramisokba kövült primitiv csőcselék! 

Az agglegényV Tessék? 
A csalódott (röhög): Én egy csőcselék 

vagyok, mi három csőcselékek vagyunk. 
Nagyon jó! Nagyon jó! (Feszülten figyel-) 

A költő (mint fenn): A nö valóban 
csak az alacsonyabb intellektusok paraesz-
téziai hiperpólusának ocsmány és elferdült 
torz gyanánt szexualiter, viszont patológiai 
gúlákba kergült állati nyafka kicsucsoso-
dása, amiről a magasabb észlények rezo-
náns tikátori elevátora, kéjgép, vágycsöbör, 
csókdézsa, már régen én és Szász Zoltán 
Zoltán pláne! 

A csalódott (röhög): Jó pofa, nagyon jó 
pofa! (Odamegy hozzá és homlokon csó-
kolja.) Pá! 

A költő (átszellemülten megragadja az 
üveget, tósztozó pózban): Uraim! (Fenye-
gető gesztussal.) Azért! (Mohón iszik.) 

L E G J O B B S Z A L Á M I A 
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A házigazda (erélyesen ráz egy csengőt): 
A gyűlés határozatképes számban együtt 
lévén, mint referens megkezdem az ülést. 
(Másik három ünnepélyes komolysággal he-
lyet foglal a zöídposztós asztal mellett.) 

A költö (iszik): Halljuk! 
A házigazda (torkát köszörülvén): Mé-

lyen tisztelt hölgyeim és uraim! 
Az agglegény': Hölgyeim? Nem rossz! 
A csalódott (iszik): Ez se! 
A házigazda: Mélyen tisztelt uraim! 
Az agglegény' (egyedül): Halljuk! 
A költő és a csalódott (nyugodtan koc-

cintanak): Prosit! 
A házigazda: R mérték betelt! Csordultig 

a pohár! 
(Odakünn csengetés. ) 

ÖTÖDIK JELENET. 
(Voltak, maid a nők néhai barátja, Joachim.) 
{Odakünn szóváltás, dulakodás, egy csatta-
nás, majd az ajtón keresztül félrecsúszott 
parókával berepül a nök néhai barát ja .) 

Mind (felugrálnak): Ki az? Mi az? 
A házigazda: Mi volt? 
A nök néhai barátja: Hogy mi volt? Egy 

pofonka volt. Hehe! Egy pofonka, de 
amely oly fejlett volt korához képest, hogy 
bátran pofonnak is lehetne nevezni. (Szo-
morúan tapogatja a r c á t ) Ä cicustól kaptam! 

A házigazda: Cicustól? Micsoda cicus-
tól? 

A nök néhai barátja: Ä szobacicustól, 
liehe ! 

A házigazda: Micsoda szobacicus? (Ki-
szól.) Joachim, Joachim! 

Joachim (belép): Tessék, nagyságos ur? 
(Női ruha van rajta, fején menyeCskés 
kendő, kezében főzökanál.) , 

A házigazda (szigorúan ) : Joachim!. . . 
(Meglátja.) Joachim, megőrültél? Mit csi-
nálsz, le szerencsétlen? 

Joachim: Főzök, nagyságos ur! Nyul-
igerincet padlófénymázzal! Nagyszerű lesz! 

A házigazda: De miért kell ez a mas-
kara? 

Joachim: Alert a libériához sehogysç 
illik a főzökanál. Valahányszor a konyha 
tükörbe néztem, mindig röhögnöm kellett, 
üondoltam, ha m á r a nagyságos ur asszony-
pótléknak használ, legyen meg a formá-
tumom is hozzá. 

A nök néhai barátja: Hát maga nem 
egy cicuská? 

Joachim (röhög): Dehogy nem! Egy öt 
évet szolgált, obsitos huszárkáplárcicuska 
vagyok ! 

A nök néhai barátja (elismeréssel)^ Az 
meglátszik' a tenyerén! (Äz arcát tapogatja. 1 

A házigazda: Te bántottad a nagyságos 
Urat? 
I Joachim: Nem bántottam én kérem szé-
pen, csak pofonvágtam éppen, mert szájon-
tsókolt ! 

A házigazda: Szájoncsókolt? 
Joachim: Igenis kérem, jött, megtapoga-

tott és mert leánynak nézett, hát szájon-

P ERFUM 
£ 9 W P 5 R H^RVi-l. PERFUMERY 
C R E A M CO. LTD. BUDAPEST 
S O A P V., NÁDOR-UTCA 30. 

Sieburger és Társa\. 
Telefon 34-04 IV., Kigyó-tév 1 
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csókolt nyomba! Rögtön tudtam, hogy nő-
gyűlölő. 

A házigazda: Elmehetsz! Ezt a maska-
rát pedig vesd le, de azonnal! 

Joachim: Igenis kérem, azt tessék meg-
mondani, hogy a csirkepaprikást pulykából 
főzik-e? vagy pedig kevernek rántást is 
hozzá? (Megijedt a gazda fenyegető gesz-
tusától s gyorsan el.) 

HATODIK JELENET. 
(Voltak, Joachim kivételével.) 

A házigazda (a nők néhai barát jához): 
Kedves uram, engedje meg, hogy kissé 
furcsának találjam... ö n idejön mint hivünk, 
mint elszánt nőggiü'.ölő és ugyanakkor meg-
ragadta a legelső nöt... 

Az agglegény: Mit nőt?... A legelső 
férfit... és... 

A költő: Kilengő entuziazmusának szen-
eitiv bajusz alatti ajkcsucsorával szájon il-
lette!... P fu j ! 

A nők néhai barátja (ijedten): Mit csi-
náltam? 

A csalódott: Szájon illette a kilengő 
Hjkcsucsorát! Ilgaza van ennek az őrültnek!... 
•Pfuj ! 

A nők néhai barátja (majdnem sirva): 
1 uraim, az Istenért... 
A házigazda (ráza a csengőt): Az ülést 
ytatjuk. Mélyen tisztelt «hitközség ! Ó, 
••don! Mélyen tisztelt ura'm! Odáig jutot-

; vitáink folyamán, hogy csordultig a 
pohár. Van valakinek ellenvetése? 

A nők néhai barát/a: Van! 
A házigazda: Kinek? 
A nők néhai barátja: Nekem! 
A házigazda: Miért? 
A nők néhai barát/a: Mert itt mindenki 

iszik, én meg még nem is láttam poharat. 
(Poharat nyújtanak neki, iszik.) Halljuk 
tovább. 

A házigazda (csengőt rázza ) : A nő kihasz-
nál bennünket. A nő költségvetésünkben 
(n in dig1 a kiadás. A tartozik! 

A csalódott: Pardon, a nő követel! 
A házigazda: Követel? 
A csalódott: De még milyen sokat. A 

nő még akkor is követel, ha tartozik! 

A házigazda (rázza a csengőt): Szóval 
kiadás és mi ^elhatározzuk, hogy ezt a 
kiadást stornírozni fog'juk. Mert kérem mi 
a nő? A nő„.. 

A költő (extázisban): A nő az állatvilág 
inferioris fajához tartozik, valósziniüileg az 
erszényesek csoportjához. Azaz, miként mes-
'terem, a kiváló Szász Zoltán mondaná... 

A házigazda (erélyesen rázza a csengőt). 
Mind: Szász Zoltán ne mondjon sem-

mit! 
A költő: Kérem ! (Vállvonva leül. ) Én 

csak az alacsonyabb intellektusról, mint 
patologikusán speciális feminin észalanyi-
ság Velőkbe ivült kongloberáns ferdületé-
ről akartam beszélni ! 

A házigazda (folytatja hévvel): Vagyis 
másszóval arról, hogy a nő: hosszú haj 
és rövid... 

Az agglegény: . . .Hűség! 
A ttök néhai barátja: Pardon, tiltakoz-

nom kell! 
Az agglegény: A rövid hűség? 
A nők néhai barátja: Nem. A hosszú haj 

ellen. Ismertem egy nőt, akinek a haja 
csak a Hűjéig1 ért, de a hűsége még addig 
se. Ludmillának hívták! 

A csalódott: A Semmelweis-utcában 
lakik? 

Az agglegény: 28/b. I. udvar? 
A költő: í. emelet 6? A lépcsőház melr 

lett balra! 
A nők néhai barátja: Hogyan? Ismer-

ték? 
Az agglegény': Csak ugy futólag. Én 

például csak a szeretője voltam! 
A költő: Nekem meg csupán viszonyom 

!volt vele! 
A csalódott (nevet): Haha! 

1 fl 
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A nők néhai baráti a: Mit nevet? 
A csalódott: A férjét! 
A költő: Hát férje is volt? 
A csalódott (nevet): De volt ára! Fél-

tékeny, mint a tigris és amellett agyalá-
gyult hülye! 

Az agglegény: Ön ismerte? Ki volt a 
fér je? 

A csalódott (nyugodtan): Én! Az első 
feleségem volt ! 

A házigazda (csenget): A tárgyra uraim, 
a tárgyra! A nő a férfi legnagyobb ellen-
sége. Abszolúte nőmentes Magyarország» 
követelünk. (Ugy: van! Helyes!) Vállaljuk 
a nők kötelességeit!... 

Az agglegényUgy van. Mi fogunk 
szülni! 

A költő: Helyes. Gyermekeinket öntes-
tüikkel tápláljuk! 

A nők néhai barátja: Miután sok nő van, 
(aki mindezt elhanyagolja! 

A csalódott (mélabúsan): Lásd második 
feleségemet! 1 

A költő: Äpjuk helyett, anyjuk leszünk 
csecsemőinknek ! 

Az agglegény: Miután az apa úgysem 
bizonyos ! 

A csalódott (mélabúsan): Mint az harma-
dik feleségem esetében történt! 

A házigazda: Mert a nőten minden rossz 
tulajdonság egyesítve van! 

A csalódott (mélabúsan): Lásd negyedik 
és ötödik feleségemet! 

A házigazda: Ezek után pedig ajánlom, 
hogy Írjanak alá fejenként mondjuk két-
ezer koronát, mellyel propagandát indí-
tunk a cél érdekében! Van valakinek ellen-
ve tese? 

A költő: Vanincs! > 
A házigazda: Mi az, hogy vanincs? Vagy 

van, vagy nincs ! 
A keltő: Ellenvetésem van, de kétezer 

koronám nincs! Azaz hogy van, de... 
A házigazda: De... 
A költő: De adósságom! De azt viszont 

szívesen odaadom! 
A nők néhai barátja (röhög): Hehe! 
A házigazda (csenget): Addig is állapit-
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suk meg1 egyesületünk szabályait. (Ugyi van! 
Halljuk!) Tehát jelenlevők kötelezzük ma-
gunkat hogy: 

1. Idegen nővel semminemű viszonylatca 
nem lépünk, ami azt jelenti, hogy... 

A nők néhai >barátja: Bemutatkozunk, 
mielőtt viszonyt kezdenénk velük! 

A házigazda 2. Irántuk a legcsekélyeotr 
udvariasságot sem tanusitjuk, nevezetesen... 

A csalódott: Nem adjuk át a villamoson 
helyeinket... 

A nők néhai barátja (közbevág): ...ha-
nem az ölünkbe ültetjük őket. 

A házigazda: 3. Nem házasodunk... 
A költő (meggyőződéssel): ...hozomány 

nélkül ! 
A házigazda: Aki már nős, az sürgősen 

elvalik és..|. 
A csalódott (helyeslőleg): ...nem ad vég-

kielégítést! (Hangok: Ugy van!) 
A házigazda: Van valakinek megjegy-

zése? 
Az agglegény : Nekem. Numerus clausus 

kell a nők ellen. 
A költő: Ki kell pusztítani őket! 
A csalódott: Ne kaphassanak mozienge-

délyt! 
A nők néhai barátja: Ugy van. Az i'tca-

sarkok legnagyobb részét úgyis nők fog-
lalják el. 

Az agglegény: Tért hódítanak mindenütt! 
A csalódott: Ugy van! Pozitív adataim 

szerint a szülészeti klinikán az ágyak leg-
nagyobb részét nők foglalják el, mig a fér-
fiakat csak alacsonyrendű orvostanári minő-
ségben alkalmazzák. ' 

A költő: Követeljük a nőkérdés sürgős 
megoldását. Nevezetesen meg kell oldani... 

A nők néhai barátja (közbevág): ...a fü-

VAOSOitOKKUCtS/ITtSEfEjMiMhrŵuSZUCJMUNKAÏVÀIÎA' 
óuica il B O K P Y H M B E w s n 

V A 3F!te A fffr 8 a j a főváros legfényesebb mulatóhelye 
mJn B» I H^fl Újonnan átalakítva. Szenzációs attrakciók, legmo-

I Wmf t ^ k HTO 9 0 ™ dernebb mondain táncok R â k Ô C I Ï - U t 6 3 



SZÍNHÁZI ÉLET 45 

zőjiiket, azaz a szálakat, melyek hozzánk 
fűzik őket. 

A házigazda: Le a nőkkel! Éljen az an-
tifeminizinus ! 

Mind (lelkesülten): Éljen! Éljen! 

HETEDIK JELENET. 
(Voltak, Joachim.) 

Joachim (belép. A hirtelen támadt csend-
ben.): Egy hölgy van künn ! 

Óriási zaj: Le vele! 
Joaéhini: Pedig' ugyancsak csinos ám! 
A nök néhai barátja (lelkesen): Akkor 

be vele! 
A házigazda (szigorúan ránéz): Nem 

fogadom! (Joachim el.) 

NYOLCADIK JELENEI. 
A házigazda: Hallatlan! A tulajdon haj-

lékomba merészkednek ! 
Az asszony (kicsit feltűnő eleganciáju, 

de nagyon szép, kacér és fiatal, az ajtó-
ban megjelenik). 

A nök néhai barátja (hirtelen irányt Vál-
toztat, visszatér az asztalhoz és kezét ener-
gikusan rázVa a többiek felé, csak annyit 
mond): No igen! (A többiekkel együtt 
a ffőt nézi. ) 

asszony (ügyet sem vetve rájuk, tes-
-.éjesen kiyyöztatva, ringó csipőkkel a 
<özti ttüjkörhlöiz megy és nyugodtan ren-
gti magát). 

. erjiak (az általános csendben legkülön-
félébb mozdulatokkal intik egymásnak el-
ragadtatásukat, hogy »micsoda jó nő«). 

Az asszony (hirtelen hátrafordul, méz-
édes mosollyal): Uraim, zavarok talán? 

Az agglegény, a csalódott, a költő, a 
nök néhai barátja (szótlanul, de annál élén-
kebb gesztusokkal tiltakoznak). 

A házigazda (ellenben élesen válaszol): 
Tessék tudomásul venni, hogy igenis zavar. 
Itt most gyűlés van, még pedig tudja, kik 
ellen? A nők ellen! 

Az asszony (kacagi): Nekem mondja, 
öreg ur!? Hisz azért jöttem, öreg ur! 

A keltő: Szóval ön szintén negligálja 
a feminin psziché lenge obszcenitásokba 
ivűit kurziv elasztikáját!? 

Az asszony: Tessék? 
A házigazda (kurtán): Azt kérdezi, hogy 

nőgyűlölő-«? 
Az asszony (nevet): Azt nem, Dár mond-

hattam volna azt is, hogy igen. Mert csak 
nő lehet igazán nőgyűlölő. Egy férfi a 
halálos ellenségét sem gyűlöli ugy, mint 
(egy nő a jó barátnőjét. De nem vagyok 
az. Épp oly kevéssé, mint önök! 

A házigazda (élesen): Asszonyom, kissé 
merész állítás. 

Az asszony: A vádat visszautasítjuk!. 
Igaz? 

Mind (élénken helyeselnek): Ugy van! 
Az asszony'- (mosolyogva): Pedig be tud-

nám bizonyítani ! 
A házigazda (gúnyosan): Kíváncsi va-

gyok mivel? 
Az asszony (lábait magasan keresztbe 

rakva, nyújtózva végigsimít testén): Hát 
Istenem! (Megvonaglik és kacéran az aj-
kába harap.) 

A költő (titokban odasandit, az aggle-
gényhez súgva): Micsoda lába van! 

Az agglegény : Nekem mondja, te jó 
Isten ! 

Az asszony: Különben nem fontos, csak 
vicceltem. (Gúnyos elismeréssel. ) önök tény-
leg nögyüiölők! Úgyis néznek ki! 

Mind (zavartan feszengenek. Mióta a 
nő lába látszik, folyton odasanditanak. ). 

A házigazda (rázza a csengőt): Folytas-
suk a tárgyalást uraim! 

Az asszony: Ugy van. Én majd mind-
össze egyetlen szót kévc-k! 

A házigazda: És pedig? 
Az asszony: Az utolsó szót. Az első az 

enyém. Elvégre nő vagyok! (Elővesz' ci-
garettatárcáját, mely azonban üres. ) 

A házigazda (rázza a csengőt): Tehát 
nem leszünk előzékenyek a nőkkel szem-
ben! 

Mind: Ugy van! (Észreveszik, hogy a 

Schäffer E. 
női d i v a t t e r m e 
Podmaniczky ulca 77., III 3. Tel. 50 - 43. 
Készit mcdell és saját kreációja ulán legújabb francia 
tjiletteket, köpenyeket és kosztümöket. 

Í Í É 0 k § £ * f l r 4 Í i l M B * i t t nöi&yek arcáról, karjától végleg kiirtja felelősséggel Polléfc. 
f S a l S ^ S f i S K n l S a r o l t a . Andrássy-ut 38.1. .Ml rac l«* hajeltávolitószer saé? 
m m w m — m ^ m m ^ m k ü , d é 8 e u j a g i t é f 8 Q i . S z é p s é g á p o l * * . SzemSlcsirtós. Hám. 

esztókurák. Hajfestékek F ejsy kezelések. Kérjen cro»ceciusS 
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nő rá akar gyújtani, egymást letiporva, tár-
cáikkal odarehonnak, majd visszatérnek.) 

A házigazda: Irántuk semmi szívességet 
nem tanusitunk ! 

Mind: Ugy van! Helyes! (A nőnek gyu-
f á j a nincs. Felugranak, e lőtbi játék gyu-
fával. ) 

A házigazda (szemrehányóan): De uraim! 
(Költőhöz.) Ön az imént azt mondta, hogy 
a nő jellemtelen... (Kinos csend.) 

A költő (zavartan a nőre nézve, élénken 
ti l takozik): Én!? 

A házigazda: Igen. (A csalódottra mu-
tat .) Ö utána, aki megállapította, hogy a 
nő kellemtelen... 

A csalódott: Pardon, de... 
A házigazda (a nők néhai ca rá t j á ra 

muta t ) : Miután ő azt mondta, hogy szel-
lemtelen... 

A nőn néhai barátja (szivére tett kézzel 
mentegetőzik a nő fe lé) : Soha életemüen! 

A házigazda (az agglegény, fe lé) : Mi-
után te megállapítottad, hogy a nő outa! 

Az agglegény (felugrik dühösen): Ki-
kérem magamnak ! 

A házigazda: Hogyan! Letagadnák? De 
uraim, hisz tulajdon fülemmel... 

A csalódott: Hát izé... ami azt illeti. . 
mindazonáltal. . . persze. . 

A nők néhai barátja (mentegetőzve köz-
bevág): Altalánosságban! 

A költő: Mert mint mindenben, ugy itt 
is akadnak természetesen. (A nő felé ka-
csint.) Igen dicséretreméltó... 

A csalódott (közelebb megy bókoiva): 
Igen szeretetreméltó... 

A nők néhai barátja (odamegy és kezei 
csókol neki) : Igen ennivaló... 

Az agglegény (megöleli): És igen szép, 
'bűbájos, finom, formás, jfjönyörü és ész-
bontó kivételek! 

Mind (a nő köré csoportosulnak, aki ka-
cagve kokettál velük ). 

A házigazda (razzia a csengőt): De uraim, 
uraim ! 

A költő (ki a nő kar já t csókolja): Maga 
hallgasson! (A nő kacag.) 

A házigazda (kétségoeeseltenj: De ilyes-
mit — és még hozzá a nőgyülölők ülé-
sén. 

A csalódott (ki a nő másik kezét csó-
kol ja ) : Csakis. 

A nők néhai barátja: Hát hogy az el-
nökválasztás se késsen soká, őnagyságát 
vállamra emelem. 

Mind (odaugrik, összevissza): Inkább 
éu: Inkább én ! 

A nők néhai barátja: És kiáltsuk egy szív-
vel-lélekkel : Éljen a mi szeretett elnökünk! 
(Miközten a házigazda kétségbeesetten 
rázza a csengőt, ordítanak.) Éljén! Éljén! 

A házigazda: De uraim, uraim az Iste-
nért, ez lehetetlen. Nő legyen az elnök! 

A költő (agresszív): Miért ne? i-
A házigazda: A nőgyülölők egyesületé-

ben? Az nem lehet. 
Az agglegény (agresszív): Akkor oszol-

jon fel az egyesület! 
A csalódott (ki a nő előtt térdel) : Ugy 

'van. Nincs szükség1 erre a marhaságra! (He-
lyes! Ugy van!) 

A nők néhai barátja: S miután egy szép 
ruha a nö legnagyobb ékessége... (Ugy vau! 
Ugy van!) 

Az agglegény: ...a propaganda célokra 
egytegyft l t alaptőkét... (Ugy van!) 

A költő: ...helyezzük szeretett elnökünk 
parányarányu picinyded nagyságú láLai elé! 
Mert Szász Zoltán is... (Eláll!) 

A csalódott (koccint a nővel): Éljen! 
Mind (a házigazda kivételével): Éljen! 

(Poharaikat magasra tartva „térdrel orulnak 
>a nő kör|üjl, ki egy pillanatig, mintegy 
szimbólum gyanánt, felvetett fejjel büsz-
kén áll közöttük, majd az ajtóhoz fut, mo-
solyogva, gúnyosan int a házigazdának s 
a bambán, félszegen, szerteszét térdeplő 
férfiakra mutatva, a »voila !« gesztusával 
csak ennyit mond): A nőgyülölők! 

(Függöny.) 

SC Ö T D T T H O R G O L T F|8VATCIICF€E8€ T T ^ F T 
készen és f i rendelésre V Harisnyák Ä r ' ^ " " 

Zománcedény, háztartási és konyiiaffeâsgerelési 
Ciklfff&lE legjobb bevásárlási forrása, szállodai LÁSZLÓ KÁLMÁN cégné l V i n n e n é s v e n d é g l ő i e d é n y e k n a g y v á l a s z t é k b a n B-idapest, Király-u. 76. Király Színházzal szemben 
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Szerkesz tő i Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 

Tür Kovács, Pécs. Azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy levélileg nem intézhetnek el 
semmit. A felvételhez személyes megjelenés 
szükséges. — Kompóthy rajongó. 1. Levél 
a Budai Színkörben találja. 2. 24. 3. Nőtlen. 
4. A Fővárosi Szinházban. 5. 6 éve színész, 
szinésziskolába nem járt. Harry. 1. Amit 
parancsol. 2. Aradon játszik. 3. Külföldön 
mozizik. 4. S. Andort nem ismerünk, talán 
5. Artúrra gondolt. 5. Hogy mi a véleményünk 
a színészről, aki nem felelt az autogramm-
kérő levélre ? Az, hogy szegény színésznek 
annyi gondja, baja lehetett aznap, hogy talán 
épp akkor kapta meg a kegyed levelét, amikor 
azt olvasta az újságban, hogy újra d 'ágult 
a kenyér és 15 korona lett a villamos. Ne 
tessék haragudni, hogy nem sok kedve van 
most az embereknek autogrammokat írni.— 
M. Erna. Majd sor kerül rá. — Trisler 
Károly. Az Operaháznál találja meg a levél. 
—Weitzenhoffer, Miskolc. A szinésziskolában 
nincs numerus klausus. Az Egyesületi iskolá-
nál vagy Rákosi Szidi iskolájánál jelentkezzék. 
Vállalhat állást. — Fazekas Lajos. Biztosan 
azért nem, mert nem ment fel a fényképész-
hez. — Budai olvasó. Elszerződött Aradra 
a felsségével együtt. — Darmond Alyn. 1. 
Nem árulhatjuk el. 2. Nem ismerjük. — 

.Ka Rózsi. 1. Rózsaszín vagy fehér, 
jret vagy pezsgŐ3zinüt. 3. Lehet. Ne-
re 250 magyar korona. — Túzok. 
! továbbítottuk. — P. J. Nem Ptasinszky-
t szó. — Humor. 1. Nem követel, 

tehetség. 3. Akármelyik filmgyárnál. 
— Petrovits II. 1. Nem érdemes. 2. A Rákosi 
iskola. 3. Szülői beleegyezés. 4 Nem. 

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

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16>26, József 13-53 

Csak személyesen hozott 
l e j á t s z o t t v a g y t ö r ö t t 
h a n g l e m e z e k megvétetnek 

WÁGNER 
— w W M i a n B j B — ^ M i a a Wägner^, 
Budapest, VIII., JSzsef-körut 15 \p vf 

SZABNI, v a r r n i t a n l t o k magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészltést olcsón vállalok. 
Kalaptanfolyam külön, 

tanfolyam müvlrágkészitésre, K á r o l y . k g r u , ,„ 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAPU"PAPU"PAPU" 
k á r p i t o s é r a , v a s é s r é z b u t o r g y á r a 

S z ő n y e g , p o k r ó c , f ü g g ö n y 
ágy- és asztalteritőK, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók GICHHSR JftNOS 
B u d a p e s t , VII. , E r z s é b e t - k ö r u t 2 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldök 

b Briüiánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n v e s z 

kZÉKEiY EMII, é k s z e r é i 
Király-utca 51. Teréz temp'omraí 

szemben. Telelői' 

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

A D L E R szűcs, VI., Király-utca 94, 
Szürke rókák, alaska rókák, szőrmekabátok 

a legjutányosabb árban. 

lüdfeld Csyula ' 
nagy választék 
modern finom 

tapétákban 

POLOS KáT 
vagy más férget petéivel együtt legújabban 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerint 

r a d i k á l i s a n jótállás meliett k i i r t j a 
TAKÁCS FERENC 

f é r e g l r t ö é s f e r t ö t e l s n l t ö v á l l a l a t 
Badapes t ,Thök81y-u t 15 Telefon József 123-31 
Bútorokért, ruhákért stb. felelőssége? vállal 

G UL¥AS P6L, ffóurl cipész 
b e i g » k i r . h e r c e g i s z é l ű t « 
IV., Kagr íon^ou tca 3 . s z á e ; 

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

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

Q m I | b müasztalosnál, Andrássy-ut 60. 
« C i l i Csengery-utca sarok. 

Cimre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

B Â Ï Ï I H » ™ IS M M I ^ Ë ^ S ; in VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 
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Színházi rejtvény 
ÉDPmost 
ham 

megjeleni 
lemez 

ú j d o n s á g a i n k ! 
műsorát kérje J j Q g y ^ j j 

HANGSZER-OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
GRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTÁLYÁBAN 

BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

Megfejtési határidő: augusztus 19. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 35-ik szá-

mában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. dij: A »Férfisirás« cimü; regény, a 

szerző, Ráskai Ferenc aláírásával. 
II. d i j : Somogyi Nusi autogrammes fény-

képe. 
III. d i j : egy doboz »Flóris« csokoládé-

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

Wittek. 
A Színházi Élet 1922. 31. számában kö-

zölt rejtvény helyes megfejtése: »Biztos 
fellépés.« 

Helyesen fejtették meg 986-an. 
Az első dijat Pálya Ferenc (Békéscsaba), 

a második dijat Klein Rózsi (Cegléd, Erdő-
utca 21.), a harmadik dijat Hammerschmidt 
Ilus (Budapest, Teréz-körut 5. ), a negyedik 
dijat Mahay Magda (Budapest, Bajza-u. 40. ) 
nyerték meg. — A vidéki előfizetőknek 
postán küldfük e[ a 'dijakat, a pestiek 
jelentkezzenek a szerkesztőségben 5—6 ára 
között. 

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

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

c Pöváro^ 
ü S Í 

Városliget 
Telefon 55—55 

. r0\ Naponta este V»8 órakor 
csütörtök, szombat d. u. 4 órakor 

l l l e n e b állatszeliditő. 
Ptaszynski és ZöMsch 

az Opera tagjai mint vendégek 
és a nagy mUaor 

HUNGARIA 
CASINO HABZOBOR 

Telefon: 18—08 

T a n ő f á b s e l y e m , b r o k á t é s 
1 a p l s l a t i mi ivész i 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 

H A J N Ö V E S Z T Ő 
Rövid idő alatt a hajat meg-
növeszti, a hajhullást meg-
akadályozza, az ősz hajnak 
visszaadj! eredeti snnét. 
Ara50 koronától 70 koronáig 

B a U > Budapest, Vil., ^ ï 
D O I a i « Eizsébet-körut 

A R A N Y A T a hirdetett áraknál 10 K-val 
feljebb, brilliánst, platinát,, 

ezüstöt horribilis áron vesz a budai ékszerbeváltó. 
HLAVÁCS J.. II. Ostrom utca 29. (Széna-térnél) 

50.000 
ember látja 

a Dunaparti korzón 

ebként a Automata-Müvek 
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 






