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A pad. Az a sok sok sok fehér 
pad. A szabad padok, a néma padok, 
a m e g nem moccanó padok, a vélet-
len és annyira természetes padok, a 
padok. A szép idő padjai, az ifjú 
napok padjai, a leckemagolás padjai, 
a regény padjai, az ismerkedés padjai, 
a szökevény szerelem padjai, a ma-
gány padjai, a vén szunyókálás padjai, 

r a munkanélküliség padjai, a merengő 
kézimunka padjai, a közönséges élet 
csodálkozó órájának padjai, az ön-
gyilkos gondolkozás padjai, óh az 
embereknek oda tett padok. Az 
emberbarát padok. A potya padok. 
Mindenki padjai. Most rögtön verset 
próbálnék, de Magyarországon arra 
már rá nem érek. 

Akik ide Margitszigetre vannak 
beosztva, azok a fehér padok télen 
át a hôtel padlásán alszanak. Tegnap 
az idő 4° Celsius volt, az egen oda-
fel tejszínhab fel legecskék tartottak 
próbát, a rigó felekezetű madarak 
egy vaudevil le kottáit szedték elő, 
a maszületett szellő a boldog szo-
morúfüznek egy hetes haját próbálta 
borzolni, azt a naiv sárga hajat, akit 
csak tanyasi leánykák mernek hor-
dani s csacsi nénik, akik negyven-
nyolcéves korukban átfestik a fejüket 
sárgára. Égen földön tavaszodik. 

A direktor úr tegnap kiadta, hogy 
a padokat el kell a szigeten ültetni. 
Felköltötték a padokat, az álom porát 
leverték róluk, lehurcolták a padokat 
a napvilágra. Az éjjel vitték széjjel 
a padokat, a sziget allée«jára s min-

den sétáló ösvényére, a megfe le lő 
számban, a tavalyi helyökre, t ippen 
csavarogtam az éjszaka, mert a hold-
dal, a menyasszonyommal , rendez-
vous-m volt, ugyanis ő az enyém 
maradt, csak az ide lent való alacsony 
életet vették el tőlem. Az anyósom 
is velünk volt, az ég ig érő magas 
csönd. N a g y o n szeretem az anyóso-
mat is, olyan jó dolgom van. 

Hát éppen az éjszaka vitték itt 
széjjel a padokat, szemtanú voltam. 
E g y testvér fehér padokat sokat, 
egyforma sötét napszámos emberek. 
Ok, már mint az emberek, ők is 
mintha fivérek lettek vón, mert oly 
egyforma formájuk és szinök volt. 
Két-két sötét napszámos ember hozott 
egy-egy tiszta fehér padot. Olyan 
óvatosan hozták mintha lopnák, vagy 
mondjuk mintha hordágyat szállíta-
nának sebesülttel, olyan gyöngéden. 
Olyan makacs csenddel , igen. A fák 
is, azok is hallgattak, egy szót se 
susogtak. Egy madár úr vagy hölgy 
fészkelődött ott azon a méltóságos 
amerikai diófán, talán fázott, vagy 
izgága álma volt esetleg. Budapest-
ről, a pesti partról több kis unatkozó 
lámpa átkacsintott az éjféli tévely-
gőkre. Engemet utóiért két ilyen 
napszámos ember egy paddal, el is 
hagytak, agg igyekezettel jártak hát, 
igen, ezek véletlenül diskuráltak. 
Hallottam a szövegüket, mert a hátok 
mögött jártam egy kis darabot. 

— Kétezerkétszáz hallod. Én teg-
nap vettem, mondom. 
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— Kétezerkétszáz korona. Egy kiló 
szalonna. Kétezerkétszáz korona. Két' 
e z c e - r . . . 

Hát a krumpli. Tudod micsoda 
krumpli e ? E csak a pusztákon volt, 
a marhát etették evei. Harmincöt 
korona egy kila belőle. Hét-nyolc 
darab az aprajából, a már egy kila. 
Az isten büntesse m e g őket. 

— Keserű. Mink mán nem is ettük 
azt a jó édes krumplit nem tudom 
mióta. 

-tem azt a jo krum-
plit komám. 

Már letették a pa-
dot. Egy Júdásbokor 
elébe tették, aki ott 
didergett a holdfény 
alatt, mint a tus 
alatt, s csenevész 
karjait idegesen nyúj-
totta, adják már rám 
a lepedőt, ffffázom í 

Az a két ismeret- T 
len munkás ember 
még akkor ellépett 
a padtól, kétfelé, 
mustrálták, visszalép-
tek, igazították, hogy 1 

egyenesebben álljon 
az a pad, rendesen, 
ahogy dukál. Akkor 
az egyik (aki ugyan-
az az ember talán 
mint a másik) azt 
mondta, meghallot-
tam : 

— Nahát fognak 
ezen a padon a nyá-
ron csókolózni. 

A két kezét egy-
másba törülte. A 
hold egész tiszta té-
bolyával oda mosoly-
gott arra a fehér 
padra. 

— Keserű. Savanyu. Olyan mint 
a töld. A sár olyan savanyú, mint 
az a krumpli. 

— Ettél te sarat komám ? 
— Ettem, Bukovinába azt is ettem. 

,Sarat is ettem. Hát. 
— Én bejárattam az egész Újpestet 

a fe leségemmel, hozzon jó krumplit 
nekem akármennyit követelnek érte, 
inkább nem pipálok a tene essen 
bele, nekem egyszer jó krumplit ad-
janak. De szerettem. Jaj, de szeret-

GAÁL FRACISKA 
(7vonne) 

Vígszínház : „Az Ur szölleje" Anpfla foto 



Elmélkedés arról, milyen nehézjegy[francia bohózatot elmesélni 

»Ne higy-
jék ké-

rem, hogy 
ezt a dol-
got csak 
ugy ku-

tyafuttá-
ban el le-
het me-
sélni 

Ezt 
mondja 
Góthné 

asszony a 
Vígszínházban, Az Ur 
szölleje első felvonásá-
nak első mondatául. 

Ez az kérem, ezt mon-
dom én is, ne higyjék. 

GÓTH SÁNDOR és BALLA MARISKA 
(Henry) (Aline) 

Vígszínház : „Az Ur S'ölleje" Angelo Foto 

hogy ezt a dol-
got, csak ugy 
kutyafuttában el 
lehet mesélni. 

Becsületsza-
vamra kijelen-
tem, hogy kétszer 
néztem végig a 
darabot és pedig 
nem csak azért, 
mert pompásan 
mulattam rajta, 
hanem azért is, 
hogy hűségesen 
le tudjam írni a darab, illet-
ve a cselekmény vázlatát. Nem 
olyan könnyű dolog ám egy 
ilyen francia bohózat, mint 
ahogy azt a mélyen tisztelt 
hölgyek és urak képzelik. 

Kíváncsi vagyok, hogyha 
bármelyik publikum, aki végig-
nézte a darabot, itt ülne az 
én helyemen, vájjon nem 
rágná-e a tollat, hogy tulaj-
donképen, hogy is kezdjen 
bele. Mert kérem, lássuk csak 
a tényeket. Tehát : adva van 
egy darab, amelynek címe : 
Az Ur szölleje, adva van a 
fordító Heltai Jenő és adva 
van Góth Sándor a rendező, 
Góth Sándor a színész, Góthné 
Kertész Ella, M. Mahay Mar-
git, Gál Franciska, H. Balla 
Mariska, Tanay Frigyes, Lu-
kács Pál, Dózsa István sze-
replők, Málnay Béla tervező 
és mindenek felett adva van 
a Vígszínház ! és kell-e ennél 
többet mondani, ha francia 
bohózatról van szó, amiről 
még a franciák is tudják, hogy 
ők se játsszák olyan tökélete-
sen, mint a Vígszínház. 

Tekintettel az ilyen bohó-
zatok bonyolult szerkezetére, 
szükségesnek tartom, hogy 
a szereplőket, illetve a szerep-
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lók szerepeit az olvasóknak bemutassam, 
így sokkal könynyebben fogunk eligazodni a 
vígjátéknak nevezett bohózat labirintusaiban. 

II. 
Ez már kissé érdekesebb bemutatása a 
darab szereplőinek, illetve azok karakteré-

nek 
Először jönnek a hölgyek : 

1. 
Góthné Kertész Ella 

Neve : (a darabban) Bourgeonné. 
Kora: Harminchattól negyvenig. 
Foglalkozása : M. Makay Margit és Gál 

Franciska mamája, Tanay Frigyes törvény-
telen majd törvényesített anvósa, H. Balla 
Mariska nővére, Góth Sándor kiszemelt 
anyósa stb. stb. 

Szerepének minősége : Kitűnő szerep, félig-
meddig fiatal komika, de egészen-meddig 
vígjátéki bonyodalom szövevényes és ki-
bontakoztató. Főcélja az, hogy két leányának 
törvényes férjeket szerezzen, illetve, hogy 
a már meglévő összeköttetéseket a társadalom 
szokásos formaságai által állandókká és 
biztosabbakká tegye. 

Egyéb ismertető jele : Szép. 

„Nagyon megvagyok elégedve" 
TANA7 és GAÁL FRANCISKA 

(Hubert) (Yvonne) 
Vígszínház : „Az Ur szölieje* An&e/o foto 

MAKAY MARGIT 
(Gisèle) 

Vígszínház : „Az Ur szölleje" Angelo foto. 

2. 

M. Makay Margit 
Neve : Gisèle (ejtsd Zsizél). 
Kora : Huszonkettő. 
Foglalkozása : Gyönyörűséges fiatal nő, 

aki mér négy éve a szeretője bizonyos 
Hubert nevű urnák, azonkívül meg nem 
értett asszony és már az első felvonásban 
többszörös szerető-jelölt. 

Szerepének minősége : Vígjátéki szende, 
de azért egyáltalán nem szende, sőt ellen-
kezőleg, csak ugy csinál a kis huncut, 
mintha szende lenne, pedig nem is az. 

Egyéb ismertető jel : Ez az első szerepe, 
amelyben nem tisztességes nőt játszik. 

: 3. 
Gaál Franciska 

Neoe : Yvonne. 
Kora : Tizen felül, tizenhaton és egy méter 

negyvenötön alul. 
Foglalkozása : Úgyszólván gyermek még, 

de azért meglehetősen felvilágosodott, ami-
nek okait később tudjuk meg. Azonkívül 
tenniszezik, golfozik, angolul beszél, szóval 
modern leány, de azért nem szabad semmi 
rosszra gondolni. 

Egyéb ismertető jel: Ilyen fiatal és máris 
férjhez megy a harmadik felvonás végén. 

4, 
H. Balla Mariska 

Neve : Aline. 
Kora : Hatvan és Füzesabony között. 

mm 
I 

H 



„Félóráig usratok, hogy azt h id jék : kutya van a kertben." 
MAKAY MARGIT és GÓTH SÁNDOR 

Vígszínház : »Az Ur szölleje" ( Ang"lo feto) 



6 S Z Í N H Á Z I ÊLE ' I 

.Maga vagyok a diskréció Iu 

GÓTH SÁNDOR 
Vígszínház : „Az Ur szölleje" Angelo foto 

Foglalkozása : Komika és özvegy ezredesné. 
Törvényesen. Nem is illik ebbe a környe-
zetbe 

Különös ismertető jele : Nem szereti a 
sajtot. 

5. 
(Most jönnek a férfiak.) 

Góth Sándor 
Neve : Henry. 
Kora : Harminc körül, de semmiesetre se 

innen. 
Szerepének minősége : Nehéz szerep, jó 

szerep, alakitó-szerep, Góth-szerep. 
Egyéb ismertető jel : Kitűnően játssza a 

részeget. 
6 

Tanay Frigyes 
Neve : Hubert. 
Kora : Együtt járt iskolába Henryvel. 
Foglalkozása: Fölszarvazott szerető. 
Egyéb ismertető jel: Minden jelenésre van 

egy uj ruhája. 
7. 

Lukács Pál 
Neve : Jack. 
Kora : Jókora. 
Foglalkozása : Szimpatikus. 
Egyéb ismertető jel : Angolul beszél. 

8. 
Dózsa István 

Neve : Jean. 
Kora : Öreg. 
Foglalkozása : Inas. 
Egyéb ismertető jel : Szeretne már fősze-

repeket játszani. 
Tehát kérem, itt van az egész társaság, 

valamennyien, akik a darabban szerepelnek, 
most tehát rátérhetek a cselekmény tárgya-
lására. 

III. 
Érdekes meséje a darab cselekményének : 

Első felvonás 
Színhely : Bourgeonné szalonja 

Bourgeonné, alaposan érti az élet mester-
ségét. Senki sem tudja, hogy tulajdonképen 
miért nevezik Bourgonnénak, maga is el-
árulja, hogy erre a névre még nem szolgált 
rá az anyakönyvvezető előtt. Két leánya van 
és a két lánynak külön külön meg van a 
saját papája. De hát ez nem baj, én édes 
Istenkém, egy igen jól nevelt párisi famíliá-
ban. Nagyobbik leánya Gisèle már négy év 
óta együtt él Huberttel, aki a legkevésbbé 
sem ideális férfi, dacára annak, hogy gaz-
dag, sőt előkelőségre is törekszik. A mama 
szeretné, ha Hubert törvényesen is feleségül 
venné Gisèlet, mert a Bourgeonné famíliában 
ősi tradíció, hogy minden nemzedéknek egy 
női tagja törvényesen is férjhez megy, hogy 
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a család jóhirnevét megőrizze. A mai nem-
zedéknek ilyen tagja Aline, aki valaha egy 
ezredorvosnak volt a felesége és aki ezt a 
tényt egyetlen alkalommal sem mulasztja el 
hangoztatni. Alin nénit is tartja Bourgeonné 
a férjfogó ünnepségekre reklámnak. A mama, 
ezt a tisztséget kisebbik leányának, Yvonne-
nak szánta, akit épen most várnak haza 
egy angliai nevelőintézetből. Mér ki is sze-
melte a jövendőbeli férjet Henry Levrier sze-
mélyében. Henry jó barátja Hubertnek, két 
év előtt eltűnt, állítólag Indiában tartózkodik, 
hogy kigyógyuljon alkoholista szenvedélyé-
ből. A távoli utazás igazi oka az, hogy 
Henry szerelmes volt Gisèlebe és azért uta-
zott el, mert nem akarta megcsalni a leg-
jobb barátját. Ilyen férfi is ritkán akad ab-
ban a világban, amelyben az az elv, hogy 
szerelemnél és pénznél nincs helye szenti-
mentalizmusnak. 

Yvonne pár perc múlva már meg is érke-
zik, még pedig egy végtelenül kedves, szim-
patikus és eredeti angol fiatal ember, Jack 
kíséretében. Yvonne és Jack még Angliában 
ismerkedtek össze és olyan barátság van 
közöttük, amilyen csak egv angol fiatalember 
és egy francia leány között lehet és amely 
a legkevésbbé nem lépi tul azoknak a víg-
játékoknak keretét, amelyet még tizenhat-

„ esztendős urilánykák is végignézhetnek. Igaz, 
hogy a mama azt hitte hogy valami öreg 
bácsi lesz az Yvonne kísérője és az első 
percben kissé gyanúba fogja leányát, tekin-
tettel arra a körülményre, hogy a Bourgeonne 
családban elég gyakran fodulnak elő szerelmi 

> meglepetések. Annál jobban megnyugszik 
azonban az anyai aggodalom, amikor nyil-
vánvaló lesz, hogy nem kell attól tartania, 
hogy Jack felborítja terveit. 

A hosszú négyesztendős távollét után 
ideje, hogy anya és leánya kibeszél-
gessék magukat. Bourgonné éppen el 
akarja mesélni leányának azokat a családi 
titkokat, amelyekről azt hitte, hogy leányénak 
sejtelme sincsen róluk. A legnagyobb meg-
lepetéssel hallja, hogy a kis Yvonne már 
régen tud mindent, még azt is, amit nem 
kellene tudnia. Nem titok előtte a két papa 
és épp oly kevéssé édes mamájának több-
szörös ifjúkori botlása, amelyet kegyes gyer-
meki szivével már régen megbocsájtott. így 
tehát semmi sem állna útjában a tervezett 
házasságnak csak éppen Henry megérke-
zése volna szükséges. Bourgeone mamának 
nem azért van olyan szerencséje, hogy ez 
a lehető legrövidebb idő, még az első fel-
vonás alatt ne következzék be. 

Az inas nemsokára jelenti, hogy megérke-
zett Henry, akit természetesen az egész csa-
lád szeretettel üdvözöl különösen régi barátja 
és a ház ura, Hubert, de még különösebben 
Bourgeonné asszony. 

Henry hamarosan összetalálkozik Gisèlevel 
és elárulja néki, miéit volt olyan hosszú ideig 
Indiában. Dehogy is as alkohol-szenvedély 

„Mindkét lányom férjhez megy, fölösleges, hogy 
bárónő legyek" 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA — (Bourgeonné) 
Vígszínház: „Az U r szölleje" An^eto t'nto 
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miatl, hanem csak az-
ért, mert feledést kere-
sett szerelmi bánatéra. 
Ez a szerelmi bánat 
nem is volt egészen 
indokolt, mert hiszen 
Gisèlenek már régóta 
szimpatikus volt Henry, 
nem rajta múlott, hogy 
ez a szimpátia, ba-
rátsággá, esetleg sze-
relemmé, sőt biztosan, 
viszonnyá alakuljon ki. 
Most már Gisèle a bát-
rabb, az agresszívebb, 
ő érezteti jobban Hen-
ryvel, hogy csak fogjon 
bele a szerelmi ost-
romba, amely nem 
fog a számára ku-
darccal végződni. A 
két szerelmes, hogy 
ugy mondjuk, 
egymásra talál 
és megállapod-
nak egy titkos 
nyelvben,mely-
lyel gondo-
lataikat kö-
zölhessék 
egy 
mas-

GÓTHNÉ és MAKA7 MAPGIT 
Vígszínház : „Az Ur szölleje" 

Angelo foto 

anélkül, hogy 
illetéktelen 

S fül tudomást 
szerezzen ar-
ról. Ez a tit-
kos nyelv a 
legkevésbbé 

sem újszerű, 
mindnyájan 

rá ismerünk 
gyermekko-

runk naiv ide-
jére, amikor 

meghalljuk. 
— Navagyovon 

szeverevetlevek teve 
évedeves! 

Ugy-e milyen ked-
ves és érdekes, hogy 

ez a Henry milyen egy 
furcsa és együgyű fiu. 
Gisèlenek pedig pont az 
ellenkezője kellene. Sze-

retne valami bátor, snájdig 
veszedelmeket kedvelő férfit, 
az ellenkezőjét annak, ami 

a férje — oh pardon, a tisztes-
ségtelen tévedésért — szeretője 1 
De azért mégis érdekes a szá-
mára ez a helyzet, mert legalább 

van a szeretője mellett egy másik 
— szeretője. 

Hubertnek — mert ez a cselekmény 
főmenetéhez tartozik — semmi kifogása 
sem volna Yvonne és Henry házassága 
ellen, de attól tart, hogy ez a fiu még 

mindig alkoholista, akire nem lehet rábízni 
egy ártatlan fiatal leány boldogságát. Henry 
viszont megállapodott Gisèlevel abban, hogy 
továbbra is játszani fogják az alkoholistát, 

hogy őket ne szakítsa el egymástól a tervbe vett 
házasság. 

II. felvonás. Színtér kedves vízparti nyaralóhely, 
a háttérben gyönyörű nyári táj, hegyek, folyam, stb. 

stb. Egy szóval, a díszlet olyan szép, hogy szinte fel-
üdül a szem, amikor a függöny szétnyílik. Mindjárt 
a második felvonás elején megtudunk egy hallat-

lanul érdekes titkot, amelyről eddig senkinek fogalma 
sem volt. A mama kivallatja Yvonne-et. hogy kibe 
szerelmes, mert erősen gyanakszik erre a csinos an-

golra, akinek egész ittartózkodása alatt nincs egyéb 
gondja, mint a golf megaz evés. Az angolok szeretik a 
sportot és a hasukat. Konstatálja is a szép Bourgeonne 
mama I 

— Ez az angol egész nap nem tesz egyebet, mint 
pofoz egy labdát ! 

A mama is alaposan meglepődik akkor, amikor a 
vallatás során megtudja, hogy Yvonne Henrybe szerel-
mes 1 És aztán a fordulat ! Hiszen ez pompás, minden 
stimmel ! Most mér semmi kétség, hogy a mama tervei 
sikerülni fognak, hiszen nincs neki sem egyéb vágya, 
minthogy Henry feleségül vegye Yvonnet. Eddig attól tar-
tott, hogy leányának nem lesz kedvére ez a házasság, 
most mér elsimult az az akadály, sőt ellenkezőleg, 
csak a vőlegényjelöltet kell még meghódítani. S'kerülni 
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fog ez is, gondolja a mama és amit Bourgeonne 
mama elhatároz, az sikerül is. 

Arról, persze fogalma sincsen, hogy Henry 
titokban minden nap találkozik Gisèlevel, 
abban a kis villában, amelyet épen erre a 
célra bérelt. De nemcsak ezt bérelte, hanem 
óvatosságból még egyet is. Ezt csupán azért, 
hogy oda könnyű kis párisi nőket invitáljon, 
akik letereljék a gyanút Giséleről. Sokszor ő 
maga áll be a saját kertjébe kutyának és 
ugat rendületlenül, hogy elhitesse miszerint : 
a villában nemcsak a csend honol, hanem 
szerelmi viharok is 
dúlnak. Csakhogy 
ezen a trükkön ala-
posan rajta veszt 
Henry ur, mert egy 
amateur fotográfus 
véletlenül épen ab-
ban a pillanatban 
fotografálta le a 
villa kertjét, amikor 
Henry négy lábon, 
illetve négykézláb 
állva ugatott. Mi 
sem természetesebb, 
mini hogy ez a fel-
vétel Bourgeoinné 
mama birtokába ju-
tott és van rá al-
kalom, hogy az orra 
alá dörzsölje Henry-

GÓTHNÉ és GAÂL FRANCI 
Vígszínház : „Az Ur szplleje" 

Angela foto 

GAÁL FRANCI 
és GÓTH 

nek, épen ugy, mint azt, 
hogy az alkohol, amely-
nek elfogyasztását színleli, 
a terraszon lévő virág-cse-
repekre önti, amelyek már 
egész részegek lettek !a 
sok italból. 

TANAy Henry azonban mégsem 
és GÓTHNÉ hagy fel a szerelemmel, 

mert ő most már egy igazi 
hős. Nem akarja, hogy a 

rendes uton esetleg valaki megláthassa, 
amikor a randevúra siet, tehát a tópar-
ton, a sziklák között indul el. Hubert a 
Iátcsövön keresztül észreveszi, hogy valami 
őrült ugrál a sziklák között és csak ak-
kor ismeri fel az őrültben Henryt, amikor 
az már a veszedelmes sziklákról lepottyant 
a vizbe. Az angol rögtön a segítségére 
siet, beléveti magát a vizbe és pár perc 
múlva mér hozza is a hőst. természetesen 
csurom vizesen. Szegény, Henry belepoty-
tyant a tóba— ez a jutalma az önfelál-
dozó szerelmesnek ! Konyakkal, pálinká-
val élesztgetik, nemcsak azért, hogy magé-
hoz térjen, hanem azért is, hogy megtud-
ják, vájjon kigyógyult-e már teljesen az al-
kohol szenvedélyéből, vagy még most is 
iszik — csak titokban. Mert a titkos ivók 
még veszedelmesebbek, mint a nyilvá-
nosak. A próba beválik, még hozzá ala-
posan. Henry ugy berúg, mint a kefekötő. 
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„Szeretem i P ' t t ï ' I 1 ' 
GAÁL FRANCISKA 

(Yvonne) 
Vígszínház : iAz Ur szölleje" Anrul < fo'o 

Tanulság 

Minden darabot azért irnak meg a szerzők, 
hogy a publikum erkölcsi tanulságot merítsen 
azokból. A tantième és más efélék teljesen 
mellékes szempontok. Az Ur szöllejé-nek is 
megvan a maga erkölcsi tanulsága, amelyet 
megszívlelésre méltó gyanánt jegyzünk fel. 
Ez a tanulság az, hogy mégis csak a legjobb, 
ha egy ilyen darabot ilyen előadásban adnak 
elő. Illetve az a tanulság, hogy egy ilyen 

Egymásután hajtogatja a vizespohár-pálin-
kákat, amig végül azt sem tudja, hogy fiu-e 
vagy lány? 

Hubert a szemtanuja ennek az ivási jele-
netnek, amely kétségtelenül igazolja, hogy 
Henry még mindig megrögzött alkoholista, 
tehát szó sem lehet arról, hogy Yvonnet fele-
ségül adják hozzá. 

De még egyebet is megtud Hubert, olyat 
amire egyáltalán nem volt kíváncsi és ami 
józanul bizonyára Henry sem mondott volna 
el. Megtudja, hogy Gisèle Henry szeretője. 
Henry maga árulja ezt el részegségében és 
komikus kedvességgel kéri Hubert, hogy ne 
hagyja el ebben a nagy bánatában, amelyet 
az a fájdalom okozott neki, hogy meg kellett 
csalnia a legjobb barátját I Nem nyugszik 
meg addig, amig Hubert ki nem jelenti, hogy 
szereti és ezt a vallomást egy csókkal meg 
nem pecsételi. Szegény Hubert még ebbe is 
belemegy, mert máskülönben Henry, Isten 
tudja, mire volna képes ! 

De azért ez a dolog nem maradhat any-
nyiban. Hubert most már megcsalt szerető és 
neki tudnia kell, mit higyjen Henry szavaiból. 

III. felvonás. Szín az előbbi. Henry meg-
tudta, hogy milyen kétségbeejtő ostobaságot 
követett el és természetesen azt tartja leg-
okosabbnak, ha egyszerűen mindent letagad, v 
Amit az ember részegségében mond, azért 
józanul nem vállalja a felelősséget. Hubert 
azonban most már Tamás lett ebben az 
ügyben, csak akkor hajlandó Henrynek elhinni, 
hogy semmi köze Gisèlehez, ha mégegyszer 
berúg. Vagy elismételi részegen, amit részegen * 
mondott, vagy nem. Henry már-már belemegy 
ebbe a megoldásba, de szerencsére közbelép 
Jack, aki megmondja, hogy Yvonne szerelmes 
belé. így azután uj fordulatot vesz' a dolog. 
Hubert Jelhiszi Bourgeonne mamának, hogy 
az egész ügynek Yvonne a főszereplője, sőt 
most már arra is szívesen ráveheti magát, 
hogy Gisèlet most már törvényesen is fele-
ségül vegye. Henry számára a legokosabb 
megoldás, ha ő is feleségül veszi a kis 
Yvonnet, akinek szerelmét Jack hozta tudo-
mására. így azután Bourgeonne mama kettő-
zötten elérte a célját — két törvényes asszony 
lesz az uj degenerációban. 

W -
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dnrabot csak ilyen előadásban szabad elő-
adni, mert ami finomság, elmésség, tempó, 
ötletesség, simaság, gördülékenység van a 
darabban, éppen annyi, va 'y még sokkal 
több van ezekből az előadásban. Ei azon-
ban már az 

Előadás 

tárgyalásához tartozik, amelynél tökéleteseb-
bet még a Vígszínház híres bohózati együt-
tesei alig produkált Még a szerzők, a híres 
Robert de Flers és Françis de Croisset se 
képzelhettek ilyen előadást Párisban se. 
Góthné ugy viszi magával a darabot, mint 
a forgószél I Elragadóan kedves, vidám, nagy-
világi, amit mond, az cukor. M. Aiakay Margit 
csupa üde báj, finomság, természetesség, 
szépség, Gaál Franciska pedig mag« a májusi 
napsugár. H. Balla Mariska.'dis/krét.- kedves 
komika, Gólh Sándor az alakító és beszélő 
művészet minden tökéletes eszközével játssza 
Henryt, Tanay Frigyes kabinet alakot farag 
Hubertből és rendkívüli sikere van Lukács 
Pálnak, aki az angol kényes és szokatlanul 
nehéz szerepében kap egy sereg nyiltszinü 
tapsot. Ügyes Dózsa István az inas szerepé' 
ben Gabányi Erzsi kedves kis szobacicus. 

Összefoglalás : 

Minden szép, minden jó, óriási siker, zsú-
folt házak, jubileumok, gázsiemelkedések, 
helyáremelések, de hát van annyi pénz. ami-
vel meglehetne fizetni azt az élvezetet, amelyet 
egy igen pompás vigszinházi este nyújt ? 
Nekem nincs, én potyajeggyel néztem végig 
kétszer . . . 

Az Úr szölleje 

Egy vén színházi rókát láttam. 

Ki kritikus s igy ritkán dől ő, 

De még e róka sem mondhatja el, 

Hogy savanyu volna ez a szöllő. 

KÁLMÁN JENŐ 

„Meg sem látszik, hogy u j ruha van rajtam* 
TANA7 FRIG7ES 

Vígszínház : „kz Ur szölleje" 
Angela foto 
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Tavasz 
Irta : Karinthy Frigyes 

És szólt a bizományos, kilépvén az 
utcára, ahol tavaszi verőfény csapott, 
lelkes, fekete szemei közé, melyeknek 
mélyén még ott remegett a szűzi mámo-
ros érzés, amivel reggel, az ágyban, 
elolvasta a tőzsdei jelentést. 

— Milyen gyönyörűen süt a nap ! 
Hogy ragyog, hogy szikrázik minden a 
verőfényben ! Valami csodálatos -iz és 
illat . . . Kifejezhetetlen szépség, ami 
itt remeg a szikrázó porszemek, boldog 
táncában . . . Ta-
vasz, tavasz . . . 
Ifjúság, szerelem... 
Emlékek . . . Milyen 
szép is az élet . . . 
Ma olyan különös, 
rejtelmes érzéseim 
vannak, mintha itt 
gerjedne és csíráz-
na bennem valami 

abból a mindig 
megujuló szépség-
ből mely az élet, a 
nagy, szines élet is-
teni misztériumát 

hordja termékeny 
szive alatt . . . 

Nők . . . álmok . . . 
kék ég . . . bárány-
felhők, sugárzó ifjú-
ság. . . erő és re-
ménység ... Oly édes-busés oly boldogító... 
De mire emlékeztet olyan csodálatosan, 
mintha mér átéltem volna egyszer ? . . . 
Igen . . . Ó igen . . . emlékezem . . . 
tudom már . . . Akkor is igy sütött a 
nap . . . akkor is tavasz volt . . . akkor 
is igy sétáltam a boldog verőfényben . . . 
akkor is a tavasz ihletett meg, ugy hi-
szem, a tavasz adta a bátorságot, a hi-
tet, a bizalmat . . . azon a különös reg-
gelen . . . ma tiz éve . . . Ma tiz éve . . . 
harmincéves voltam . . . tele ragyogó 

kedvvel . . . és akkor, egy reggel, ugy 
mint ma . . . igen, ilyen tavaszi reggel 
volt, mikor mámorosan és már fiatalos 
hetykeséggel elhatároztam, hogy azt a 
vaggon kendervásznat lekötöm . . . Nagy-
szerű pillanat volt : csak fiatalember tehet 
ilyet — istenem, hiszen olyan bohó csa-
pongó kedvű voltam akkor — nem volt 
semmi más a szivemben, csak rajongás 
— hogy is lett volna, istenem, hiszen 
még fedezetem se volt arra a kötésre — 

de szivem az volt ! 
. . . Szivem az volt! 
ez az áldott bolond 
gyerekszivem, ami 
még ma is tud 
örülni a táncoló 
napsugaraknak, az 
életnek, az öröm- ' 
nek . . . minden-
nek, ami boldogság 
és szépség ! De iga-
zán, milyen külö-
nösen érzem ma-
gam . . . valami 
viháncol bennem, 
valami ki akar törni, 
a lélek mélyéről — 
mi lehet az ? Me-
gint fiatalnak érzem 
magam, mint egy-
kor, mint akkor . . . 

Valami van a levegőben, valami készül, 
valami lesz — apró mamácskák inte-
getnek nevető szemekkel, tündérek ne-
vetnek le rém és mintha biztatnának . . . 
mintha akarnának valamit tőlem, mintha 
Ígérnének valamit és mintha meg akar-
nának csókolni . . . és mintha suttog-
nának valamit a fülembe . . . igen, hal-
lom szinte csilingelő suttogásuk . . . azt 
suttogják : „vegyél még . . . vegyél még . . . 
bátorság, erő és szerelem . . . vegyél még 
Urikányit . . . vegyél még Vasbetont. . . 

A bizományos 

Szakmáry tajza 
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fel fog menni . . . fel fog menni . . . igen, 
fel fog menni, fel kell neki menni . . . 
minhogy felmegy az andalító hold tava-
szi éjszakán az ég bársonyos trónu-
sára . . . " Tündérek, tavasz lenge tün-
dérkéi . . . értelek benneteket . . . Mi-
lyen langyos a levegő . . . Azt hiszem, 
ma vásárolni fogok. 

És szólt a költő, kilépvén az utcára, 
ahol tavaszi verőfény csapott hunyorgó 
szemei közé, melyek még vörösek vol-
tak az álmatlanságtól, keserű cigaretta-
izzel szájában, bosszankodva, hogy mi-
nek olvasta el azt 
az ostoba kritikát, 
reggel az ágyban. 

— Tessék itt a 
meleg már megint, 
levethetem a téli 
kabátot és a tava-
szi még nincsen ki-

fordítva. Nagyon 
korán van idén 
tavasz, az azt je-
lenti, hogy a szín-
házak nem fognak 
jól menni, ha nem 
mennek jól a szín-
házak, összemen-
nek a lapok szín-
házi rovatai, ha 
összemennek a ro-
vatok, nem vihetek 
verset a szerkesztő-
nek, ha nem vihetek 
verset, amit mégis könnyebb csinálni, 
irhatok megint novellát, fene egye meg, 
az legalább kétszer akkora munka és 
és mégse lehet többet kapni érte, leg-
feljebb hármat . . . meg azér a kis cikkért, 
az izével, a női szívről vagy mi az isten, 
azért azt hiszem, kérhetek négyet, az 
hét . . . nem, azt hiszem ötöt is kérhe-
tek, az három meg öt volna, esetleg 
kilenc . . . hm, jó lenne valamivel töb-
bet kivasalni belőle . . . talán át lehetne 
alakítani a tavalyi frászt, azt a tündér-
históriát — ha jól kinyújtom a Szemlé-

nek, kijön belőle harmadfél oldal — de 
persze egy kicsit szelídebbre lehetne 
fogni, ha a Szemlének adom el — vagy 
inkább a Fáklyának adjam ? az valami-
vel jobban fizet, de vigyázni kell, az 
érzelmes részt, ott a vége felé, akkor ki 
kell venni belőle . . . és a Fáklyának a 
formátuma is kisebb — öt oldal is kijön 
belőle, ha még beleírok valamit a tavasz-
ról és ott soronkint fizetnek . . . várjunk 
csak, mennyi jönne ki soronkint . . . 
egy oldal az körülbelül ötvenkét sor . . . 
soronkint ötven — az ötvenszer ötven-

kettő . . . az kétezer 
meg kétszer ötven... 
az kétezerszáz . . . 

ötször kétezeröt-
száz, az tízezer . . . 
ez lényegesen több. 
mintha a Szemlé-
nél oldalonkint ad-
nának hármat . . . 
az kétésfélszer há-
rom . . . na, vala-

mivel több, de 
hozzá lehet venni 
a négyet, meg két 
és fe le t . . . össze-
sen tizenhat meg 

fél . . . ennyiért 
meg lehet csinálni, 

ha minden jól 
megy. . . Csak ne 
lenne ilyen ronda 
meleg, hogy dol-

gozni tudna az ember . . . Azt hiszem, 
ma fogok keresni valamit. 

A költő 
Szakmáry rajza 

Éjjeli előadás 

Városatyáink a közgyűlésen 
Hajnalig rontottak egymásnak, 
Ezt nevezik színházi nyelven 
Mozgalmas éjjeli előadásnak. 

STELLA 



Beöthy László nyilatkozik 
a r,Sárga kabát" pesti átdolgozásáról 

A bécsi színházi szezon egyik legnagyobb 
eseménye kétségkívül a Sárga kabát premiérje 
volt. Lehár Ferencnek ez a legújabb operettje 
nemcsak a világhírű zeneszerzőt mutatta be 
tudásának teljességében, de koncepció és 
miliő tekintetében is annyira ujat és eredetit 
hozott, ami az operett történetében párját 
ritkítja. A bécsi nagy siker következménye-
ként Beöthy László, az Unió vezérigazgatója 
sietve lekötötte á darabot a Királv Színház 
számára. Mindez alig két hónapja történt. És 
ma már a Sárga kabát pesti bemutatója 
küszöbön áll. Egy sereg színházi ember, ren-
dező, iparművész, színész, zenész dolgozik 
lázas izgalommal, hogy a nyári napsugarakat 
ellensúlyozva minél hamarabb a publikum 
elé tálalja a manapság elképzelhelő legked-
vesebb színházi eseményét. 

Lehár-operett a Király Színházban ! Ez 
mindig esemény volt. Gondoljunk csak a 
Cigányszerelem, Luxemburg grófja, Éva be-
mutatóira, két évtized tapsos estéi fűződnek 
Lehár nevéhez Pesten ; nem csoda tehát, ha 
a Sárga kabát premiérjét is hatalmas érdek-
lődés előzi meg. 

Az érdeklődésnek ezen kívül más oka is 
van. Már a benfentesektől a nagyközönség 
körébe is átszivárgott, hogy a Sárga kabát 
Pesten újjászületve, átdolgozva kerül a szín-
padra. Szövegkönyvét nem kisebb ember, 
mint Beöthy László formálta át a mi közön-
ségünk Ízléséhez, egy olyan költői ötlettel, 
amely az egész librettónak uj szint és mes-
teri keretet ad. 

Hogy a Sárga kabát-nak még a bécsinél is 
nagyobb siker lesz : abban ilyen előzmények 
után igazán nem lehet kételkedni. 

A „Színházi Élet" felkereste Beöthy Lászlót 
és intervjut kért a Sárga kabát pesti átdol-
gozásáról. Ezeket mondotta : 

— Nem vagyok társszerzője a pesti 
Sárga kabát-nak, amit végeztem, egy-
szerű szinházi munka. A dolog ugy 
kezdődött, hogy a Bécsben látott dara-
bon, — amelyet különben elragadó 
tu la jdonsága i a legkülönb Lehár-ope-

retté avatnak — bizonyos témabeli 
visszásságot vettem észre. Eleinte csak 
tudat alatt éreztem ezt a visszásságot, 
mig végre a harmadik megtekintés 
után, rájöttem, hogy a librettó felépí-
tésében egy alig észrevehető kis el-
csuszamlás van, amely megbontja a 
darab harmonikus hatását. Az el-
csuszamlás pszichológiája abban rej-
lik, hogy minden fehér néző idegen-
kedéssel nézi a színpadon a különböző 
fajták szerelmi egyesülését. Magamon 
konstatáltam, hogy a témáknak ilyen 
irányú idegenszerűségét semmiféle tech-
nikai és irói bravúrral nem lehet leküz-
deni. Ennek kiküszöbölésére találtam a 
Sárga kabát átdolgozásában egy for-
mát, amelyet természetesen nem árul-
hatok el, de amellyelazt hiszem, ez a 
nagyszerű darab mindenkit ki fog elé-
gíteni. Az operett végén igy — Béccsel 
ellentétben —• az európai az európai-
val lesz egy pár. Amit viszont ugy 
sikerült keresztülvinni, hogy a pesti 
szövegkönyv keretébe egy álmot helyez-
tem el. Az álom egyszerűen helyet-
tesíti a bécsi librettó valóságának 
kényes részleteit, amellett szinpadi 
játékban és látványosságban rengeteg 
lehetőséget nyújt. És mindenekelőtt talán 
még az eredetinél is stílusosabb és pom-
pázatosabb módon foglalja egybe Le-
hár ezerszínű muzsikáját, amely régen 
nem zengett olyan nemesveretü hang-
szerelésben és olyan szivből jövő 
invencióval, mint a Sárga feabdf-ban. 
Ezeket mondta Beöthy László, Biztosan 

igaza van. Neki még mindig igaza volt. 



Egy rózsaszál szebbent beszél. . 

„ Tüzesen süt le a nyári nap sugara, 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra, 
Fölösleges dolog, sütnie oly nagyon, 
A iuhásznak ugy is nagy melege 

[vagyon." 

Kinek szivébe e nagy meleget adák, 
Ez a juhászbojtár nem más, mint a 

[Fedák, 
Abban jártatja most szivét és az eszit, 
Hogy a János vitézt ismét előveszik. 

Talán búcsúzónak tervezte igy Beöthy, 
S kedvenc vitézének örömét kitőti. 
Abucsuisszebbigyskedvesebb, hiába, 
Mielőtt el-kimén nagy Amerikába. 

Amerika földje, Fedák oda készül, 
S legnagyobb sikerét viszi osztályrészül 

Emlékül elviszi, elhagyván hazáját, 
Petőfi szellemét, Kacsóh muzsikáját. 

Mégegyszer látjuk őt a lobogós inggel 
Ajkán Heltai-vers sir, kacag, csilingel, 
Sarkantyupengése ezüstösen hallik, 
Nótája, beszéde szivünkbe nyilallik. 

S mintha igy tervezte vón maga az iró, 
Drága Iluskája most csakugyan Siró, 
S országának felét szivből fölkínálja, 
Rátkai Marci, a franciák királya. 

De majdelvándorol a csudás kéktóhoz, 
Szivén a rózsával, mit a jó Bagó hoz, 
Rózsáját bedobja, föl is támad biz a, 
S föltámadt honvágya visszahozza 

[haza. 
Kálmán Jenő 
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A hazajáró lélek" 
Irta.: Zíhhy Lajos 

— Arról az asszonyról irtam ezt a da-
rabot, akivel évek óta mindennap talál-
kozom. Egyszer a Ritzben, ahogy puha 
fehér keztyüjét levonja gyönyörű kezéről 
és közben homlokába húzott kalapja alól 
gyorsan és mohón megnézi az embereket. 
Egyszer a színházban, ahogy féloldalt ül 
a páholyban és csak fehér vállát látom. 
Nem a darabot nézi, hanem azzal a férfi-
vei beszélget, akit eltakar a páholy ho-
málya. Egyszer — nyáron — Budán lát-
tam, kiskocsmában, vadgesztenyefák alatt, 
az asztalfőn ült, bólét ittak, nagyokat ka-
cagtak, nyolcan voltak a társaságban, a 
férje is ott ült az asztalnál — egyedül. 
Láttam a Balaton mellett is feketére sülve, 
ott ült a fövényen, térdeit átkulcsolta, 
hunyorgatva nézett a napba, mellette egy 
férfi feküdt, aki a fövénybe könyökölt és 

H. BALLA MARISKA 

Vígszínház : „Az Ur szölleje" 

Angelo felv. 

az asszonyt nézte. Látom a dunaparti kor-
zón : a sváb dajka bölcsőt tol előtte, a 
bölcsőben tüneményes szép kis gyerek, 
kifésülve, kisütve, olyan tiszta, mint a 
hab. Néha náluk vagyok vacsorán. Egy-
szer bekapcsoltak a telefonjába, — igen: 
egy ismeretlen férfihanggal beszélt, a 
a hangja bágyadt volt és lágy, mint a 
méz. Sokszor sétáltam vele, elhagyott 
mellékutcákon, hideg őszi alkonyatokban 
fagyoskodva : az élet és a szerelem leg-
forróbb dolgait beszéltük meg. Szép asz-
szony. Érdekes. Szeretem és csudálom. 
Néha haragszom rá, de sohasem gyűlölöm. 
Mert alapjában tiszta lélek, bár sokat 
hazudik. Állandóan szerelmes, valami vad, 
lobogó szerelemmel, mindig másba, de 
mégis mindig ugyanabba : a saját kis, fel' 
dult életébe. Ismerem vagy tiz esztendő 
óta; egyszer huszonkét éves, egyszer 
huszonnyolc, néha harminckettő. Egyszer 
szőke, egyszer barna, egyszer fekete. 
Ügyvédnek, orvosnak, mérnöknek, vagy 
földbirtokosnak a felesége. Nem kell 
anyagi gondokkal küzdenie, azért telefo-
nálgat titokban jobbra, balra. Asszony, 
Pesti asszony. Egy külön fajtából, — 
hozzávetőleges számitásom szerint van 
belőle vagy ezerötszáz példány Buda' 
pesten. 

— A férjét is ismerem. Sokszor találkozom 
vele az utcán, mindig siet, szomorú, ko-
moly, dolgos, kereső, nagyon becsületes, 
nagyon szimpatikus ember. Néha öngyil-
kos lesz. Megállunk, beszélgetünk min-
denféléről, a végin aztán rendesen azt 
kérdem : — Na, mi van ? Váltok, nem 
váltok ? 

— Pistát is ismerem. Halálosan szerelmes 
az asszonyba. De ugy, hogy néha a klub 
sarkában reggelig ül egyedül és husz 
duplabarackot iszik meg, hogy még jobban 
fájjon. De nem hal bele. kemény fiu, meg-
verekszik és kivágja magát az ifjúság 
szép vad kínjaiból. 

— És ismerem azt, aki hármójuk élete 
felett lebeg, — autón jár. Gróf vagy ban-
kár. Mindegy. Az asszony az urát szereti, 
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a fiúba szerelmes és ennek a harmadik< 
nak — odaadja magát. 

— Erről az asszonyról és erről a három 
férfiról szól a darab. Nem az ismert há-
zassági négyszög, hanem e zárt geome-
triai ábra vonalain tul az élet titkainak 
megfejthetetlen végtelenjébe nyúló koor-
dináták. Magyarul: e négy ember találko-
zásában a gyötrelem, a harc, a lelki ví-
vódás, az elbukás, a feltámadás, az élet, 
a halál. 

— Itt, ezeken a vonalakon tul akartam 
uj és talán merész eszközzel próbálkozni. 
Magamon tapasztaltam, hogy egy-egy ér-
zésnek, a lelki vergődésnek, a legbensőbb, 
szivet elállító és szemet kitágító megré-
mülésnek vannak pillanatai, amiket em-
beri szavakkal lehetetlen kifejezni. Ki-
mondani, leírni nem lehet. Ezt a harsogó, 
ezt a sikoltó némaságot az asszony lel-
kéből kivetítem a színpadra. A hazajáró 
lélek nem kisértet, hanem csak az asszony 
lelkiismeretének fuldoklása. Ami, vagy 
aki e vergődő asszony lelkének redőíben 
senki által nem láthatóan felrémlik, fel-
gyürödik, — azt fizikailag megmutatom 
a színpad mélyében. Ennyiben a darab 
transzcedentális, de — remélem — nem 
érthetetlen. 

— Három esztendeig dolgoztam ezen a 
darabon. Megírtam, átírtam, aztán megint 
átírtam és megírtam. Mikor idáig jutottam, 
akkor szép csendesen elővettem a darabot 
és valóban megírtam. Mikor ezzel is ké 
szen voltam és a darab drága pénzen há-
rom példányban le volt gépeltetve, akkor 
leültem és gyorsan mégegyszer megírtam. 
Még kétszer. Még háromszor. Gyerek-
koromban, kisvárosi cirkuszban láttam 
egyszer egy önbírkozót. Ez voltam én 
közel három esztendeig. 

— Most aztán hála Istennek, még mindig 
nem vagyok készen vele. De azért most 
már mégis színre kerül — ezt babérkoszo-
rúnak érzem a homlokomon — a Nemzeti 
Színházban. 

— Első darabom. Nagyon drukkolok. Néha 
felriadok éjszaka és egy-egy jelenetet 
szeretnék újra írni. De mér nem lehet, 
mert ki van szerepezve, be van illesztvet 

a nagy gépezetbe: már próbálják. Most 

már nem az enyém, el kell szakadnom 
tőle, el kell bocsátanom a nagy világba, 
mint szivemről szakadt gyermekemet. 
Főispán lesz-e belőle, vagy utcaseprő, 
bizonyisten, nem tudom. 

— A színészek ? Csak a négy főszereplő 
nevét írom ide: Bajor Gizi, Pethes 
Imre, Kiss Ferenc és Petheő Attila. 
Ezt a tudatot néha megtapogatom önma-
gámnál, mint a pénztárcámat. Ez legalább 
benne van. 

A sztrájktörő 
A pesti szabók egyletéből 
Lehárra száll most minden átoh, 
Mert sztrájk idején se restelli 
Leszállitniji^Stffga kabátot. 

' STELLA 

X 

TANAY FRIGYES 
Vígszínház : „Az Ur szöíleje" 

Angelo Felv. 



SZÍNHÁZI É L E I 

Az 1150-es kocsiveze' 
nyilatkoznak a 

Kértünk egy kocsivezetőt és egy kalauzt 
az állomásfőnöktől a végállomáson. Az állo-
másfőnöktől, akinek arany rozettája van és 
akit Csortos Gyula kalauz ur Szenes Béla da-
rabjának első fölvonéséban emieget. A kocsi-
vezetőt és a kalauzt fiákkerbe ültettük és 
Renaissance Színház hátsó bejáratához vittük. 

1150 es a kocsivezető száma, Kosuba János-
nak hivják, nős és egy leánygyermeke van. 
A kalauz 2331-es számra hallgat, Neumann 
József a neve és nőtlen. 

A kocsivezető tájékozott, intelligens ember : 
olvasott Szenes Béla darabjáról, a Végállo-
másról és már eddig is a legjobb véleménye 
volt róla. Szombaton megvette a Színházi 
Életet, mert látta, hogy egy kalauz fényképe 
van a címlapon. 

— ,Az urakat majd lefotografáljuk a szín-
padon — mondjuk a közúti alkalmazottai-
nak — azután megnézik az előadást és szak-
véleményt mondanak a Végállomásról. 

Embereink érdeklődéssel néznek szét a 
színház folyosóján és bekukkantanak Csortos 
öltözőjébe is. A kalauznak, aki szőke fiatal 
legény, nagyon tetszik, hogy a kitűnő színész-
nek olyan sok és annyiféle szinü nyakken-
dője lóg kis üvegszekrényében. Megkérdi a 
kalauz, hogy a nyakkendőket a mai elő-
adásra veszi föl n művész ur ? . . . Várni 
kell pár percig a fényképészre, azt mondja 
kalauzunk, hogy addig megcsinálja leszámo-
lását. Előveszi kis könyvecskéjét és ceruzáját : 

— Rémes ez a nyolcvankoronás villamos-
jegy — mondja — rengeteg veszekedés van, 
mert egy-kettőre kifogynak a huszkoronások 
és mindenki százassal fizet . . . 

Jön a fotográfus: megyünk föl a szín-
padra. Simonyi Mária, Szenes Béla fogadják 
Kosube és Neumann urakat. Simonyi Majá-
nak nagyon tetszik az igazi kocsivezető és 
az igazi kalauz, szívesen áll közéjük, átka-
rolja őket. Előbb azonban megkérdi családi 
állapotukat. Kosuba bevallja, hogy felesége 
van, erre Maja lejebb huzza a karját : 

— Nehogy valami féltékenységi jelenet 
legyen otthon . . . 

Fényképezés után a nézőtérre mentünk. 
Éppen akkor kezdték az első felvonást. Em-
bereink csöndben és áhítattal nézték az elő-
adást és az e'ső mosolyukon azonnal lát-
tam, hogy Szenes darabjának nagy sikere 
van náluk. A kocsivezető Kosuba János 
első megjegyzése, mikor Csortost meglátja : 

— Csortos úrból jó ellenőr lenne, olyan a 
megjelenése. 

Fölvonás alatt próbáltuk őket egyről-más-
ról kérdezni, de nem igen feleltek. Ahogy a 
kocsivezetőre nézett az ember, hirtelen az a 
kis táblácska jutott az eszébe, amit a villa-
moskocsikon iát : A kocsivezetővel menet-
közben beszélgetni nem szabad. 

ő és a 2331-es kalauz 
Végállomás"-ról 

Szünet után a folyosón megkezdtük a ko-
moly interjút. A legjobb véleménye van 
a kocsivezetőnek és kalauznak a Végállo-
másról. 

— Simonyi művésznő nagyon szépen és 
meghatóan játszik, Csortos művész ur pedig 
valóságos szakképzett kalauz. 

— Nekem az orgonavirág tetszett a sap-
káján — mondta az ifjú Neumann József. 
— Az én kedvencem is a lila orgona . . . 
alig várom, hogy kinyíljon a kertünkben. 

Kicsit szűkszavúak, különösen a második 
fölvonás után : ez nagyon szivükön érintette 
őket. A jelenet Péterkével . . . a jumper. 

Azt mondta a . kocsivezető : 
— Az én feleségem is nagyon óhajtotta a 

jumpert, de én pamukot vettem neki és ő 
maga kötött abból egyet magának,, egy egész 
ruhát pedig a kislányomnak is. 

Merengve beszélt a kalauz : 
— Én még csak most keresem a meny-

asszonyomat és még csak tervelgetem a há-
zasságomat . . . de azonnal megházasodnék, 
ha tudnám, hogy ilyen aranyos szőke fiam 
lesz, mint a Péterke . . . 

Kosuba János urat megkérdeztük, helyesli-ei 
hogy a lelkiismeretes kocsivezetőnek mel-
lékfoglalkozása legyen ? 

— Miért ne, kérem ? A mai nagy drága-
ságban különösen szüksége van az ember-
nek minden kereseti forrásra. S ott van az 
asszony, segit a férjének és a házmesteri 
állás a legjobb, már csak az ingyenes lakás 
miatt is. 

Megkértük embereinket, mondjanák vala' 
mit a darabról, az előadásról. Illendőség 
szerint az idősebb kocsivezető nyilatkozott 
előbb : 

— A kifejletre vagyok kíváncsi — beszélt 
olyan hozzáértéssel, mintha kritikus lenne. 
— Eddig nagyon az életből való a darab, 
én mondhatom kérem, hogy ehhez hasonlót 
még nem is láttam. A férj. különösen, ha 
Felelősséggel járó állása van, nem árt, ha 
kissé szigorú a feleségéhez. Kérem, az asz-
szonyt kormányozni kell és ugyebár, Csortos 
urban megvan emellett a gyöngédség neje 
iránt, nem hangoskodik vele, sőt kedves név-
napi meglepetést tartogat számára. Azután 
mondhatom, hogy olyan jól még nem mulat-
tam, mint a nyomda főportásán és a fele-
ségén. 

Neumann József szólalt meg : 
— A darabban nekem legjobban tetszett 

az a hölgy, aki nyomdászlányt játszik és 
később maniküröskisasszonyt és az a mellék-
foglalkozása, hogy cselédeket csal át egyik 
nagyságától a másikhoz. 

Kezdődött a harmadik fölvonás, bementünk 
a nézőtérre. Amikor Csortos megjelent bun-
dájában a színpadon, kocsivezetőnk csöndé-



darabot. A szerző ur sokat jár naponként vil-
lamoson és hosszú az ut, hát figyelte a ka-
lauzokat és a kocsivezetőt. Amíg aztán da-
rabot irt róluk . . . nagyon szép, tanulságos 
darabot. 

Jött a kocsi, felszálltunk rá. A kalauz sza-
lutált kollégáinak. 

— Honnét, honnét? 
— Színházban voltunk, komám, a Végál-

lomást néztük meg — és a kocsi közeDén 
billegő tábla felé bökött, a Renaissance hir-
detésére. 

Azután Kosuba és Neumann ur a délutáni 
futballmérkőzésről kezdtek beszélni. Mi is 
hozzászóltunk és nagyon kedvesen telt az idő 
egészen a Rákóczi-utig. Megköszöntük a 
kocsivezető és a kalauz szívességét : le-
szálltunk. 

Az ut haszna az volt, hogy megspóroltunk 
nyolcvan koronát. A közúti embereinek tár-
saságában voltunk — és a kalauz nem kérte 
a jegyet. Vdró Andor 

sen és illedelmesen, hogy r.e zeva-ja a 
mellette ülőket, megjegyezte : 

— Igen szemléltető a Szenes szerző ur da-
rabja. Látni az orgonáról ez első fölvonás-
ban, hogy tavasz van és a másodikban a 
fagylaltról megtudja az ember, hogy r.yáron 
játszódik és harmadikban már biztosan tél 
van . . . a bundáról gondolom . . 

Mikor bejön a harmadik fölvonásban a 
szigorú ellenőr, kalauzunk összecsapta a ke-
zét és egész hangosan szólta 

— Nahát, mennyire hasonlít a Kovács el-
lenőr úrhoz I 

Az Andrássy-ut sarkán a kettes villamosra 
vártunk előadás után. Kosuba ur azt fejte-
gette, lelkiismeretlenség volt'Csortos ur részé-
ről ugyan, hogy otthagyta a kocsiját, de a ki-
fejlet érdekében szükség volt erre. 

— Hol lakik Szenes szerző ur ?: — kér-
dezté ezután a kocsivezető. 

— Budán, a Debrői-uton — moíidtuk. 
— Kérem, akkor megértem ezt az^egész 

A 2331-es kalauz, Simonyi Mária és az 1150-es kocsivezető 
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Fail Leó Budapesten 
A világ első operettje most a „Pompadour". 

•Ennek a Pompadournak a komponistája Fali 
Leó. Ez a Fali Leó most egy pár napot Pes-
ten töltött. Egy pár olyan napot, amelyek 
nemcsak a színházi világ heti krónikásának 
a tolla alá kívánkoznak, hanem egyenesen 
a zenetörténelem megörökítésére formálhat-
nak igényt. 

A Fali Leó e heti budapesti napjai volta-
képpen Bécsben és a mult héten kezdődnek. 
Fali Leó budapesti tartózkodása ugyanis ugy 
kezdődött, hogy először Budapest ment fel 
hozzá Bécsbe. Budapest alatt Budapest ope-
rett királynője, Fedák Sári, értendő, ö fogja 
játszani a világhírű nagy operett címszerepét 
a szeptemberi magyar bemutatón és mivel 

egy ekkora 
sulyu és érde' 

kességü elő-
adásra már áp-
rilisban szép 

lassan készü-
lődni kell, 

Zsazsa felment 
Bécsbe, hogy 
Fali Leó sze-
mélyes zongo' 
rajátéka révén 
megismerked-

jék a Pompa-
dour zenéjé' 
nek különös, 

egyéni ritmu-
saival, az il-
lusztris kompo-
nista személyes felfogásával, a nagyszerű 
operettnek azzal az illatéval, amit csak a 
zeneszerzővel való személyes érintkezéssel 
lehet megfogni. 

Ezek a bécsi napok sem volíak szürkék. 
Mert Zsazsa a hires-nevezetes Dolly-nővérek-
kel, a Pestről Amerikába származott világ-
hírű Jancsival és Rózsival utazott Bécsbe, 
ahol Fali Leó a Pompadour finom és érdekes 
zenei problémái mellett arra is talált időt, 
hoíy a Dollyknak egy külön revü-muzsikát 
komponaljon. Egy éjszaka folyamán zajlóit 
le ez a komponálás, de nem csak a zene 
komponálása, hanem a táncé is. Fali ott ült 
a zongora mellett és improvizálta legújabb 
kompozícióját, a Dolly-növérek pedig ott nyom-
ban a szobában táncra öltöztek és a társaság 
szemeláttára megcsinálták uj tánc-szenzáció-
juk keografiáját : az egyik nővér eltáncolta 
a Fali-muzsikát fehér ruhában, a másik 
pedig Miete ruhában, mint az elsőnek az 
árnyéka,ljaajszálra utána táncolva az elsőnek 
minden ^ ^ d u l a t á t . 

S z o m b f B j este a Dolly-nővérek Bécsből 
elutaztak ^ w i s b a és ugyancsak szombaton 
este Fedá l^Kr i hazajöít Pestre, még pedig 
Fali Leó tá raságában . És szombat estétől 

FALL LEÓ - FEDÁK SÁRINAK 

kezdve néhány olyan este következett Pesten, 
ami Budapest előkelő színházi társasága 
számára mindvégig felejthetetlen fog maradni. 

Fali Leó mindjárt első este elment abba 
a színházba, ahol ősszel a világhírű Pom-
padourt be fogják mutatni : a Fővárosi Ope-
rett Színházba. Kíváncsi volt a színházra, a 
színpadra, a nézőtérre, a zenekarra, a rende-
zésre és egyáltalában mindenre, ami egy 
színre kerülendő szerzőt egy színházban 
érdekelhet. 

A Fővárosi Operett Színházban szerzett 
benyomásairól Fali Leó a következőképpen 
nyilatkozott a Színházi Élet munkatársának 
kérésére : 

— Egyszerűen nem találok szavakat annak 
az elragadta-
tásnak a jel-

lemzésére, a 
mit a Fővárosi 

Operett Szín-
házban a Ma-
rinka előadása 
alatt éreztem. 
Mióta legutol' 
jára Budapes-
ten voltam, az 
önök fővárosá-
ban a sem-
miből egy nagy 
művészi fontos-
sági* és euró-
pai jelentőségű 
operettszínház 
támadt itten. 

Ez a színház csupa kultura, ízlés és tehet-
ség. Már magában véve a nézőtere olyan 
finom, szép és kellemes, hogy már a füg' 
göny felgördülte előtt végtelenül jól érzi ma-
gát benne az ember. Mikor pedig felmegy a 
függöny, elkezdődik egy olyan pompás ope-
rett-előadás, amelynek bármely európai metro-
polisban is nehéz párját megtalálni. A Fő-
városi Operelt Színház Európa legkitűnőbb 
színházainak egyike. 

Megkértük az illusztris komponistát, hogy 
nyilatkozzék a Színházi Élet olvasóinak a 
Pompadour budapesti előadásáról is. Fali 
Leó a következőket mondotta : 

— Végtelenül boldog vagyok, hogy Roboz 
Imre barátom meghívására személyesen diri-
gálhatom a pesti publikum előtt a Pompadour 
szeptemberi premiérjét. Olyan előadást, ami-
lyennek a Pompadour pesti bemutatója ígér-
kezik, igazán öröm dirigálni. Egyelőre keve-
set szabad mondanom róla, mert kevés a 
végleg lezárt fix részlete az előadásnak. De 
azt nem hallgathatom el, milyen lelkes 
örömmel figyelem Fedák Sári készülődését 
a nagy címszerepre. Ez a kolosszális tehet-
ségű művésznő, azt hiszem, pályája legna-
gyobb és legművészibb sikerét fogja aratni 
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a darabomban. Szobában, zongora mellett, 
hevenyészett muzsikálgatás közben máris 
egy pár olyan hangot hallottam, egy pár 
olyan gesztust láttam, egy pár olyan elragadó 
részlet momentumot élveztem tőle, ami egy 
hatalmas és impozáns alakítás első intim 
jeleit mutatta. A szerep hihetetlenül neki 
való és ő hihetetlenül érzi is. Ha én a zon-
goránál ülök és ő a magyar szövegű zon-
gorakivonatot tartja a kezében, egy szó 
magyarázkodás nélkül ugy megérljük egy-
mást, mint mások, ha előbb másfél óráig 
vitattak meg dolgokat egymással. Ebben nagy 
érdeme van Harsányi Zsolt fordításának is, 
amelyről német nyelvű ember létemre csak 
a muzsikális fülem segítségével meg tudom 
állapítani, hogy nagyszerű és a hallgatók 
feltörő kacagásaiból látom, hogy nagyon 
elmés, továbbá nagy boldogságomra szolgál, 
hogy a zenei betanítást régi kedves ismerő-
söm, Vincze Zsigmond végzi, akinél tehetsé-
gesebb, finomabb és megértőbb karmesterrel 
aligha volt dolgom egész pályám folyamán : 
minden szándékomat, minden rejtett zenei 
gondolatomat rendkívüli érzékkel és éleslá-
tással fogja meg, meleg és férfias tehetségé-
nél rokonszenvesebb talentumra 
aligha bizhatnám a Pompadour 
zenei részét. A szereposztásról 
sokat beszélhetnék még, de mig 

. a színlap névsora nem végle-
gesen teljes, nem akarok elébe 
vágni az igazgatóság nyilatkoza-
tainak. Csak egyet mondhatok : 
soha izgalmasabb örömmel és 
boldogabb türelmetlenséggel nem 
vártam még bemutatót, mint a 
Pompadour budapesti premiérjét. 

Fali Leó öt napot töltött Buda-
pesten. Eredetileg csak két napra 
utazott le, de olyan jól érezte itt 
magát, hogy a visszautazást egyik 
vonatindulástól mindig a követ-
kezőig halasztotta. Állandó társa-
sága a Vigszinház igazcatói : 
Roboz Imre és Jób Dániel, to-
vábbá régi barátai, Heltai Jenő 
és Márton Miksa, de főként Fedák 
Sári voltak. Akiknek rész jutott 
abból az élvezetből, hogy a Fall-
zongoraestéken jelen lehettek, 
életük végéig meg fogják őrizni 
a kedves és elragadó ember em-
lékét éppen ugy, mint a világra-
szóló operettlángelm" emlékét is. 

Hogy a Színházi Élet olvasói 
se maradjanak emlék nélkül, itt 
adjuk ezt a pár taktus kottát, 
amit Fali Leó a Színházi Élet 
nyilvánossága utján magyarul 
dedikál Fedák Sárinak. A kotta-
sor végéről egy szótag hiányzik, 
Éppen az a szótag, amely vélet-
lenül a Pompadour-bemutatót 
megelőző boldogság, derű és 

hatá r ta lan b i z a k o d á s d u r - h a n g n e m é t van 
h iva tva je lezni . 

A Színházi Élet és a Kino-Riport repülő-
meetingje. Vasárnap, e hónap 22-ikénFröhlich 
János (Kino Riport) és Incze Sándor (Színházi 
Élet) a mátyásföldi repülőtéren a Magyar 
Légforgalmi R.-T. (E. M. E. L.) hatalmas re-
pülőgépén Budapest fölött repülést rendez-
nek, amelyre meghívják a magyar főváros 
kedvenceit : színházaink művésznőit. A 
meeting filmfelvétellel lesz kapcsolatban. 
A résztvevők máris jelentkezhetnek a Szín-
házi Élet telefonján József 129—35. 

FALL 
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Käthe Dorsch a bal erkély 3"asban 
A német Válóperes hölgy és a magyar Válóperes hölgy megölelték egymást 

Premiéreken szokott csak olyan lázas, iz-
galmas hangulat lenni, mint amilyen estélye 
volt most hétfőn a Magyar Színháznak. A 
Válóperes hölgyet adták. Az első felvonás 
után hatalmas tapsvihar hívta újra meg újra 
a függöny elé a vígjáték szereplőit. Amiben 
még nincs semmi meglepő. Igy szokott ez 
lenni minden este. De meglepő volt és a 
színészeknek is feltűnt, hogy a balerkély 
3-számu páholyban mindenkinél hevesebben, 
valósággal tüntető módon tapsol egy ragyogó 
estélyi ruhás szép s^őke asszony, akit ez 
egész nézőközönség erösfljn gukkerez é«iakitrj 
a színészek is rögtön felismertek. KätheDorsch 
volt, a h res berlini színésznő, aki olyan rend- I 
kivüli sikerrel vendégszerepel mbst Buda-
pesten. fis v-eie volt HZ ^gész német 4éfa«è«rt. 
Három erkélypáholyt vettek a német színé-
szek, hogy végignézhessék a Válóperes hölgy 
előadását. Végig nézték és olyan pontosan 
nevettek minden kacagtató mondaton, ami a 
színpadról elhangzott, mintha német elő-
adást hallanának. Értenek magyarul ezek a 
németek ? 

A második felvonás után a Színházi Élet 
munkatársa számára megoldódott a rejtély. A 
második felvonás után ugyanis az egész német 
társulat levonult a színpadra, illetve a Ma-
gyar Színház "társalgójába, hogy üdvözöljék 
magyar kollégáikat. És ekkor kiderült, hogy 
a németek mind ismerik már a Válóperes 
hölgyet németül, sőt jóformán betéve tudják 
már mondatról-mondatra. 

A Válóperes hölgyet ugyanis Berlinben 
Käthe Dorsch fogja játszani és budapesti 
vendégjátékán sietett megragadni az alkal 
mat, hogy megnézze a Magvar Színház elő 
adását, amelynek hírét már Berlinben hallót 
ták. Hogy ez a nagyszerű hír nem volt túl-
zott, azt a legnagyobb elragadtatás hangján 
hangsúlyozták a német színészek. Különös, 
érdekes jelenet volt, ahogy a Magyar Színház 
társalgója egyszerre megtelt német szóval. 
Mind egyszerre beszéltek, mind egyszerre 
akartak gratulálni az egész magyar együttes-
nek. Perceken At tirtott a h"ves k^^ 'á 'ás és 
a lázas gratulációk özöne. Käthe Dorsch és 
Darvas Lili először találkoztak személyesen 

és igazán nem mindennapi látvány volt, amint 
a német „Flamme" és a magyar „Flamme", 
a magyar Válóperes hölgy és a német Váló-
peres hölgy, megölelték egymást. A hang-
zavar csillapultéval a Színházi Élet gyorsan 
egy kis körinterjut rendezett. 

Käthe Dorsch ezt mondta : 
— A Válóperes hölgyet mér Berlinben ol-

vastam nyomtatásban, Ludwig Hirschfeld 
kitűnő fordításában. Már olvasásban elraga-
dott ez a nagyszerű darab, amelynek bril-
lións női szerepe ambiciöja lehet minden szí-
nésznőnek,, De százszorosan örülök, hogy 
láttam a budapesti előadást. Felejthetetlen 
lesz számomra ez az este. Darvas kisasz-
szon^t most láttam játszani először. Nagy 
művésznő^, Ragyogó jelenség És milyen cso-
dálatos virágzó fiatalság I..Csodálni kell és 
muszáj szeretni. És a többiek] Törzs ur el-
ragadó, szenzáció lenne bármely színpadon. 
És Uray ur, Tóth kisasszony, Kabos ur, 
Forray asszony, Boross ur, mind; m i n d j 
mennyi művészet, menhyl frissesség, njilyén 
temperamentum, milyen tökéletes összjáték. 
Ma láttuk először őket, de ígagán mégtanul-
tuk egyszerre a ;neyeiket,,egyszer és minden-
korra. A magyar színházi,, kultutét mindig 
nagyon sokra tartottuk,! de a-Válópere» hölgy, 
a darab és az él^Sadás, azt hisZem, ritka 
büszkesége és diadala lehet a virágzó ma-
gyar színházi .kulturónak is. 

Haasé ur igy nyilatkozott : 
— El fogom mondani - Berlinben? hogy 

ezentúl gyakrabban.kell Budapestre járnunk. 
Nem játszani. Magyar darabokat nézni és 
magyar színjátszást csodálni. Muszáj elját-
szanom Törzs ur ëzerepét. A Világon min-
denütt verekedni fc$nak a színészek ezért 
a szerepért. 

És igy nyilatkoztak aj többiek is mind. 
Valamennyiük helye-lt álljon itt két mondat. 
Lind ur mondta( a németek rendezője, aki 
egyébként hires díamatufg, jfó és kegyetle-
nül szigorú kritikus te .égy személybén. A két 
mondat : 

— A legjobb irodalmi vígjátékok egyike, 
amelyet valaha olvastam. És a legjobb tem 
póju összjáték, amit elképzelni lehet. 



Balra : Bánky és 
Toronyi. A kö-
zépen Toronyi 
és Bacsányi 
Paula. Jobbra : 
Kabos, Doktor 

és Bacsányi 
Paula 

Irodplmi Szín-
ház — Három 
egyfelvonásos 

Mes7Ö;y fe/r. 

Az uj magyar irodalom legnagyobb költő-
jének, Ady Endrének még mindig nincsen 
síremléke. Egyszerű kereszt jelzi a mi nagy 
szegénységünket a költő sírja fölött és ezt a 
keresztet szeretné végre díszes síremlékkel 
felcserélni a költő hódolóinak kegyelete. Az 
írók Bemutató Színháza vasárnap délelőtt 
páratlanul érdekes irodalmi matiné keretén 
belül áldozott ennek a nemes célnak. Dísz-
előadás keretén belül szinrehozták Ady Endre 
egyetlen egyfelvonásos színpadi müvét, a 
Műhelyben cimü kis drámát. A szerkesztő-
ségek izzó életét mutatja be néhány meg-
rendítően szép és megragadó erővel írott 
jelenetben, amely a zsenik ,örök és remény-
telen küzdelmét mutatja meg, amelyet hivatott-
ságukkal és a kenyérrel folytatnak. Nagy 
dolgokról szeretnének írni, de ehelyett báli 
éjszakákon megjelent hölgyek névsoráról, 
húsvágó készülékekről, bankgyülésekről, napi 
eseményekről kell ezernyi megaláztatás kö-
zepette beszámolniok és elsorvasztaniok a 
termelésre szánt őserejüket. 

A színház nagyon be-
csületes és a költő szelle-
méhez méltó előadásban 
mutatta be ezt a kis remek-
művet, melyben különösen 
Bánky Róbert és Toronyi 
Imre hallatott néhány na-
gyon meleg, szivbe mar-
koló szót. Az előadás előtt 
Nagy Endre konferált az 

Szavak, amelyek ércbe szöktek... 
ünnep jelentőségéről, mélyen szántó gondo-
latokat mondva a költőről és annak irodalmi 
nagyságáról. 

A díszelőadás során bemutatóra került mé^ 
Móricz ZsigmondJHdz az erdőben cimü tragé-
diája, amelyben Halmi Margit asszony, 
Bacsányi Paula, Toronyi és Makláry értek 
el igen nagy hatást. A közönség tüntető tap-
sokkal fogadta az értékes bemutatót és tap-
sokkal adózott a matiné harmadik szerzőjén 
nek. Kuncz Aladárnak is, aki figyelemre-
méltó írói talentumának adta ujabb bizony-
ságát a sok költői szépséggel megirt Vite'z 
Mihály a halál réve'n cimü színpadi játék-
ban, amelyben Kabos László és Doktor János 
arattak jelentős sikert. Sugár Károly, a Nem-
ze'i Színház tagja is szerepelt, Ady Endre : 
„Harc a nagy úrral" cimü versét mondta el 
nemes művészettel. Az előadást, amelynek 
teljes jövdelmét Ady Endre síremlékének fel-
állítására szánták, vasárnap, április 22-én 
megismétlik, amikor is Dutka Ákos fog be-
vezető előadást tartani. Ez az összeg, a zsu"-

folt nézőtér ellenére sem 
elegendő természetesen a 
méltó síremlék felépítésére, 
de viszont Ady Endrére is 
ráillik Horatius versének 
büszke sora: Exegi monu-
mentum aere perennium !..• 
„A müveimmel emeltem 
magamnak ércnél mara-
dandóbb emléket!" 
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Egy fiatal diplomata — sze-
relmes lett a cérnőbe . . . 

Amióta az operettlibrettisták észrevették, 
hogy a történelmi és irodalomtörténelmi 
epizódok mennyire alkalmasak arra, hogy 
operettlibrettókat faragjanak belőlük, a leg-
nagyobb operettsikerek az ilyenfajta darabok 
körül bontakoztak ki. Már jó két évtizeddel 
ezelőtt is eseményszámba menő siker volt a 
Katalin, azóta pedig Az erdészleány, Három 
a kislány, Offenbach és még egész sereg 
ilyen tárgyú operett férkőzött a közönség 
legbensőbb kegyeibe. 

A Városi Szinház legközelebb ismét olyan 
operettet fog bemutatni, amely tárgyát — 
mint tavaly a Reichstadti herceg — a törté-
nelemből meriti. 

Lunzer és Friedmann bécsi librettisták 
munkája a szöveg, amelyhez Joseph Klein, 
a bécsi Staatsoper karmestere állította össze 
a muzsikát Csajkovszky, a világhíres orosz 
zeneszerző műveiből. Azért éppen Csajkovszky 
neve került a partitúrára, mert a darab té-
mája Nagy Katalin cárnő életének egynéhány 
érdekes epizódja. 

Nagy Katalin cárnő — mint ezt a történe-
lem tárgyalja — egyike volt a világtörténelem 
legenergikusabb asszonyainak. Alatta élte 
Oroszország világhatalmának fénykorát. Egész 
életén át csak diadalt aratott, nemcsak a 
harctereken, de a szerelemben is. Mert 
ennek az asszonynak a szerelem ép olyan 

fontos volt, mint a politika és a haboru. 
Innen kapta a darab a cimét is, amely ma-
gyar fordításban : A diadalmas asszony, 
német eredetiben : Die Siegerin. 

A darabot Bécsben mér több mint egy 
esztendeje játssza megszakítás nélkül a Neues 
Wiener Stadtheater, olyan kiváló művészek 
felléptével mint Erika Wagner, Robert Nes-
telberger, Joseph König és Olga Bartos, aki-
nek nevére, tehetségére és szépségére még 
élénken emlékszik a budapesti közönség is. 

Természetes, hogy a Városi Szinház is 
brilliáns szereposztással, Vagyis inkább sze-
repvállalással hozza színre a darabot, amely 
dacéra az április végi premiérenek téli siker-
nek ígérkezik. 

Kosáry Emmi és Király Ernő nevei álla-
nak a Diadalmas asszony szereplőinek élen, 
akiket Ábrányi Emil, igazgató vendégszerep-
lésre igért meg, de csak olyan módon, hogy 
előbb átadta a két kitűnő művésznek a szö-
vegkönyvet és partiturát és másnap mór jött 
az üzenet, hogy a szerep kedvéért szívesen 
vállalják ezt a premiért még április végén is. 

A Városi Színházban már hetek óta tar-
tanak a próbák, ugy hogy ma már teljes 
zenekarral — sőt, két héttel a première előtt 
— teljes szereptudással próbálnak. 

Kosáry Emmy és Király Ernő mind a ket-
ten olyan szeretettel és ambícióval készülnek 

(Haisányi felv.1 PRÓBÁLJÁK A DIADALMAS ASSZONYT 
Sík, Szíklay József, Pázmán, Tisza Karola, Ligeti, Horti 
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erre a premiérre, mint na-
gyon régen. 

Sziklay József a darab 
rendezője szinte éjjel nap-
pal dolgozik, díszletekről, 
jelmezekről tárgyal, mert 
a darab kiállításának min-
den egyes darabja most 
készül az Opera műhe-
lyeiben. Több mint száz-
ötven embert öltöztetnek 
fel tetőtől talpig uj ruhába 
és kívülük még az opera 
teljes balett kara is részt 
vesz az előadásban, ugy 
annyira, hogy azokon az 
estéken, amelyeken a Vá-
rosi Színházban a Diadal-
mas asszonyt adjá'í, az 
operába nem megy olyan 
darab, amelyben a balettre 
szükség van. 

A zenekar ennél az ope-
rettenél szinte operai ma-
gasságokban jár. Csaj-
kovszky örök értékű szép-
séges melódiái alkotják 
minden egyes szám vezér-
motivumát és ezekből épi-
tettékfela hatalmas arányú 
finálékat is Friedl Frigyes 
késziti elő az operette zenei 
részét rendkivüti gondos-
sággal és ambícióval. 

Ha valaki bepillant a 
Városi Színházba sz ope-
rette egyik próbájára, rög-
tön észre veheti, hogv egé-
szen szokatlanul jelenté-
keny esemény készül. A né-
zőtéren csaknefh állandóan 
ott ül báró ifj. Wlassics 
Gyula főigazgató. Ábrányi 
Emil igazgatóval és mind 
a ketten élénk részt vesz-, 
nek a próbák munkájában. 

Kosáry Emmy, akinek 
hóditó szépsége és nagy-
szerű színészi kvalitásai épen ugy rászülettek 
erre e szerepre, mint csodálatos szép hangja, 
nem tud betelni a próbákkal. Szinte reggeltői 
estig próbálni.akar, mert azt akarja, hogy ez a 
szerepe tökéleles legyen, hogy ez az alakítása 
ne csak az egykori operaénekesnőnek és a 
mostani nagy operetteprimadonnának, de a 
drámai színésznőnek is büszkesége lehessen. 
Csodálatosan szép részletei vannak szerepe, 
szöveg- és énekrészének egyaránt és ezeket 
Kosáry Emmy művészete csodálatos tökéletes-
séggelhozza napfényre mér a próbák folyamán. 

Király Ernő feladata nem kevésbbé érdekes 
és értékes. Egy fiatal diplomata alakját játssza, 
aki szerelmes a cárnőbe és akit a cárnő is 
megszeret. A szerep egész konstrukciója eltérő 
az eddigi sablonos bonvivant szerepektől. Kü-

KIRÁLY ERNŐ és KOSÁRY EMMI 
a „Diadalmas asszony" próbáján . (Harsányt felv.) 

lönösen drámai részletekben bővelkedik a 
szerep, ezek közül az izgalmasságig fokozódik 
a második felvonás fináléja, amelyben különö-
sen jelentékeny feladatot old meg Király Ernő. 

Sziklay József hatszorosan átváltozó Fre-
goli-szerepe ugyancsak sok gondot okoz a 
rendezőnek, a színésznek, de talán legfő-
képen az öltöz'ető szabóknak, mert legalább 
négy ember egyébbel sem lesz elfoglalva, 
minthogy Sziklay Jóskát öltöztesse fel, hat 
különböző szerepébe. 

Tisza Carola — mint vendég — most is 
egy tűzrőlpattant szubrettszerepet játszik, a-
markotányosnőt. akinek é^pen ugy meffj 
vannak a darab folyamén a maga szereim 
kalandjai, mint a c.elédleányból cárnővé 
avanzsált Katalinnak. 
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Marietta és Juliska 
Szerepeivel szenved, örül és szeret a szí-

nész. Színpadi életét szerepei teszik széppé, 
változatossá és színessé. Idege, szive és lelke 
a színésznek szerepe, amelyet második 
lényévé tesz. Valóságos átalakuláson megy 
keresztül a j ó szinész, amig u j szerepre 
készül. A múltkor még Peer Gynt-öt j á t -
szotta és legközelebb francia bohózatban 
van szerepe. Ma őrültet játszik és két hét 
múlva biztoskezü, hideg gondolkozású orvost. 

A színésznő legutóbb szenvedélyes, forró-
vérű nagyvilági démon szerepében ragad-
tat ta el közönségét és a tegnapi premiéren 
egy tizenhatéves ártatlan kislány alakját va-

SIRÓ ANNA 
(Marietta) 

Kiráty Szinház — „Bajadér* 

rázsolta frissen, hűen a néző elé. Próbán 
szereptanulás közben szerepéhez simul a 
művész, szinte á ta lakí t ja lelkét a hős je l -
leme. Néhány hét alatt , a prébákon lassan-
lassan átalakul a művész lelke és az á ta la -
kulások iiánt való fogékonysága adják m ű ' 
vészi skáláját . 

Az igazi tehetséget és ta lentumot legin-
kább a beugrások igazolják, amikor nincs 
ideje a színésznek szerepével hosszan fog-
lalkozni, hanem pár nap, vagy pár óra alatt 
kell hőséhez, hősnőjéhez alakulnia. Bravú-
ros beugrásról írhatunk Siró Annával kap-
csolatban, aki a Király Színházban A baja-
dérban átvette Honthy Hanna szerepét. 
Délelőtt Honthy Hanna telefonált a színház-

hoz, hogy beteg, este nem 
játszhat — és este mér 
Siró Anna já tszot ta Ma-
riettát. Csupa élénk szin, 
bá j volt alakítása, egy 
percig nem fogyott ki öt-
letekből és ugy táncolt, 
hogy nem egyszer t ap-
solták meg nyiltszinen. 

Siró Anna széles mű-
vészi skáláját különben 
pár nappal később iga-
zolta, amikor a legmele-
gebb elismeréssel nyi lat ' 
kozott mindenki róla, aki 
a János vitéz Huskáfá-
ban látta. Csupa gyöngéd 
szere'em, sziv, f inomság 
és élet Iluskája. A virágzó 
rózsa illatét érzi a közön-
ség, mikor a szegény kis 
árvalánynál János vitéz 
szerelmének lágy és meleg 
hangjá t hallja. 

A legszebb kritikát ér-
demli Siró Anna két ala-
kításáért és beugrásáért , 
amellyel „A ba jadér" elő-
adását mentette meg és 
frissítette föl. Nem most 
hallunk először a tehet-
séges primadonnáról, de 
nem is utol jára, mert 
b iz tos hogy Siró Anna 
.nűvészi pályáját sok siker 

Mészöly felv. íogja gazdagítani. 
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A hős : Kőmives Kelemen 
A középkori misztérium dráma művészi for-

mája olyan probléma, mely egyre közelebb 
kerül ami mai fantáziánkhoz, ízlésünkhöz és 
hajlandóságunkhoz, mert a dráma jelképes, 
mindenki számára egyképen érvényes érté-
keit szólaltatja meg egyszerű, tiszta és nemes 
eszközökkel A misztérium dráma valahogy 
középutat jelent a színjáték és az istentisz-
telet között s minden igazi dráma legbensőbb 
valóságában istentisztelet. Ez a megismerés 
lett világossá a modern ember s a modern 
költő számára s ez az uj virágzás termé-
kenyítette meg az egyes nemzetek kitűnő 
poétáit, hogy uj életre keltvén e régi egyszerű 
és nobilis formát, megalkossák a modern 
misztériumdrámákat. Jóformán minden kul-
turnemzetnek megvannak az uj misztériurn-
jai, mint a franciák, akik Claudet remekeivel 
teremtettek uj lehetőségeket, vagy a németek, 
akik Hofmannsthal misztériumjai közül 
az egyiket a salzburgi 
templom előtt játszották el, I ; 
a másikat pedig magába 
a templomba vitték be, 
hogy a színjáték tisztult 
eszközeivel keltsen min-
denek fölött áhítatott. Csak 
nekünk magyaroknak nem 
volt eddig uj misztérium-
drámánk. Most azonban 
egy uj drámai költő hozta 
el nekünk e régi uj mű-
fajt — még pedig elhozta 
minűen sugárzásával, el-

"írült tisztaságával és 

téma formálódik át a költő keze alatt 
hatalmas keresztény áhítatú misztériummá. 
Kőmives Kellemen a ballada hőse, aki 
Déva várát építi — e merész vállalkozá-_ 
sában mindig megbukik, s összedőlt falak"'' 
közt találja meg végre a megoldást, hogy 
tulajdon feleségét falasztatja bele az épülő 
várba. P. Ábrahám Ernő Kőmives Kelemenje 
a dévai vártetőn Isten hatalmas várát épiti, 
e szimbolikus építményt, melynek kövei és 
falai tiszta emberi odaadásból, tiszta hitből, 
akaratból és érzésből kell hogy épüljenek. 
Ám az örök Gonosz ellene tör s mivel őt 
hitében és felfogadott nagy vállalatában nem 
tudta megingatni hitvesében, a gyermeke éle-
téért aggódó anyában támadja meg. A gyer-
mek életéért bukik el az asszony s tragikus 
sorsában megtisztulást, több : felmagasztosu-
lást jelent, mikor a hites ura nagy vállalko-
zásáért feláldozza magát. P. Ábrahám Ernő 
költői szépségben, erőben, formában nagy-
szerű ajándékot hoz olt a magyar irodalomnak. 

méljfü 
templomi áhítatával. A 
Nemzeti Színház legújabb 
bemutatója egy uj jeles 
köMő kibontakozása, aki-
nek minden egyeb jótulaj-
donságán kívül, két kétség-
telen negy érdeme van. 
Az egyik, hogy biztos kéz-
zel és finom művészi ei-
gcmdolát sal teremtette meg 
számunkra újra a misz' 
téiiumdrámát, a másik, 
hogy ez a dráma, — P. 
Ábrahám Ernő költemé-
nye -r- történéseiben, em-
bereiben, szimbólumaiban, 
minden örök isteni éz em-
beri vonatkozásain tul — 
ízig vérig: magyar.- Nem 
csak mísztéfiumdráma ez, 
hanem magyar misztérium, 
nem behódoláfc egy kül-
földről jött áramlatnak, ha-
nem minden , jellegzetes-
ségében magyar épp ugy, 
mint ahogy francia a Clau-
det-é és német a Hofmann-
sthal-é. Egy egyszerű és 
kegyetlen magyar ballada-

Király Színház : 

SIRÓ ANNA ' 
(Juliske) 

. J á n o s vitéz" Mészöly 'elv. 
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A „Marinka" jubi" 
leuma alkalmából 

viziteKünk a Fővárosi Színház színpadán 
Marinka, a táncosnő tul van már a máso-

dik jubileum ünnepén, ami azt jelenti, hogy 
statisztikailag igazolható módon is a komoly 
sikerű darabok sorába lépett. De ha a sikere 
komoly is, ő maga elragadó vidámsággal 
megy tovább pesti karriérjének utján s abból 
a vidámságból, amit a zenekaron át a zsúfolt 
nézőtérre áraszt, juttat bőven hátrafelé is, a 
kulissza-mögöttes tartományokba. Mert Ma-
rinka azzal a kellemes természeti adomány-
nyal rendelkezik, hogy svungban tartja a 
színészeket még a díszletek mögött is és az 
ötvenedik előadáson tul nem az abszolút 
szereptudással járó fásultságot eredményezi, 
hanem ellenkezőleg, az esténként megujuló 
siker örömét. 

Az ember csak egy pillantást vet a szín-
falak mögé s már egy másik előadásban 
gyönyörködhetik, mér amennyire a színfalak 
mögötti fegyelem megengedi. Csak látni kell 
azt a kedves csoportosulást, amely ,Petráss 
körül támad, amikor elsőfelvonásbeli áriáiét 
énekli a színfalak mögött. A zongorista hal-

„Hogy ha jön az esthomály" 
PETRÁSS SARI 

Harsányi Fetv. 

„Hogy áll a tőzsde ?" 
BILLER IRÉN Harsányt fetv. 

kan intonál, a kis Tubay Sári, eki a verset 
mondja, zöldkrinolinjában odasimul Tapolczai 
igazgató bácsi ölébe és nagy, bámész, kék 
szemeivel minden mozdulását fölissza a 
világhírű primadonnának. 

De már táncolva jön Halmai Tibor és 
nyomában a darab szerint leendő apósa, a 
pompás humoru Újvári, őnekik ebben a 
darabban több szabad, mint másnak, mert 
ők csinálják a második felvonásban a „külső 
zajt". Ezt a privilégiumot ideálisan ki is hasz-
nálják és előíráson kivül is mondanak egyet-
mást, ami nem a külső publikumnak van 
szánva, de amin annál jobban mulat a szín-
pad népe. Azt mondja például a múltkor 
Újvári Halmainak külső zaj közben : 

— Mondd kérlek, Tibikém, miért van neked 
mostanában állandóan jó kedved ? 

— Fordulj Czitrom úrhoz, majd ő meg-
mondja. 

— Miért pont Czitrom úrhoz ? 
— Mert ő a fővilágositómester, tehát ő 

szolgálhat fővilágositással. 
A kellékes a jobboldali színpadi bejáró 

mellett álló székre minden este egy estilapot 
helyez el. Szabolcs Ernő figyelmét felkeltette 
ez a kellék, amelyre a darabban abszolúte 
semmi szükség nincsen. 

Mit keres itt minden este ez a Magyaror-
szág ? — kérdezte végül az ügyelőt. 



de a gyilkos szándék szerencsésen Zátonyra 
jut. Hét ezt stílszerűen nem is kaphatta 
más, csak Zátony. 

Kertész mondta egyébként a Marinkával 
kapcsolatban azt a viccet is, amelyet különö-
sen kártyás körökben méltányolnak. 

Szabolccsal se ülnék le kaszinózni a Ma-
rinka óta. 

— Ugyan miért nem ? 
— Mert állandóan táblát csinál. 
Táblának nevezik ugyanis a kaszinóban 

azt az esetet, amikor az egyik játékos az 
asztalon kiterített kártyákat beüti és ezáltal 
egy jó poénhez jut, amit egy vonással jelöl-
nek meg a táblán. Végül hadd meséljünk 
el még egy viccet, amit a Marinka előadása 
alatt a színfalak mögött hallottunk. 

A kar agyik szépe egy tüneményes ezüst 
retiküllel játszadozott. Egy másik karhölgy 
irigykedve nézte a retikülöst. 

— Neked miért nincs ilyen ? — kérdezte az 
utóbb említettet Újvári. 

— Hja kérlek, nem engedi a büdzsém. 
— Nem engedi a büdzséd ? Hát cseréld 

őt föl egy r. kath.-al. 
Ilyen bolondos, kedves mókák születnek 

estéről-estére a Marinka előadásai alatt. 
Nem csoda, ha a közönség mellett a sze-
replő színészek is jól mulatnak. 

„A külső zaj" 
HALMA7 és UJVÄR7 

Harsányi felv. 

— A Biller Irénnek készítették oda. Tetszik 
tudni, a művésznő, mialatt a jelenését várja, 
itt szokta elolvasni a tőzsderovatot. 

Szabolcs csöndesen mosolygott, majd be-
kukucskált a színpadra, ahol éppen Biller és 
Halmai mókáztak. A tüneményes szépségű 
Biller még a szokottnál is temperamentumo-
sabb volt, mire Szabolcs megjegyezte : 

— Ha nem tudnám, hogy hossz volt a 
tőzsdén, a Biller jókedvéből ki kellene ta-
lálnom. 

Ebben ugyan hincs igaza a direktornak, mert 
Biller jókedve hossztól, bessztől és minden-
nemű tőzsdei eseménytől független. De ez 
természetes is, amikor hátul állandóan jó 
vicceket csinálnak az emberek. Például a 
második felvonásban, ahol arról van szó, 
hogy a hazájukból száműzött oroszok Ma-
rinka segítségével elfogják a herceget, de 
ez a terv éppen Marinka szerelme miatt 
meghiusul. Kertész Dezső ezt mondja : 

— Most már értem, miért osztotta az igaz-
gatóság Zátonyra a Marinka táncospartne-
rének szerepét. 

— Miért ? — kérdezte Zátony, vetkőzés 
közben, mert van egy gyors jelenete, amikor 
nem ér rá az öltözőjébe szaladni, hanem ott 
változik át a színfalak mögött. 

— Azért — mondta Kertész — mert te 
vezeted az összeesküvőket a hercegi palotába, 

„Gyors öltözés" 
ZÁTONY KÁLMÁN 

Harsányi felv. 
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Minden további szószaporítás helyett 
elmondjuk az Andrássy-uti szinház uj műsorát 

Az Andrássy-uti szinház legutóbbi műsora 
nem könnyű feladat elé állította a szinház 
igazgatóságát. A több mint hetven előadást 
megért műsor után nehéz volt olyan műsort 
összeállítani, amely megállhassa az önkén-
telen összehasonlítás próbáját. A szinház 
igazgatósága ennek a feladatnak pompásan 
megfelelt. Szezonzáró műsorában a legpom-
pásabb darabokban és magánszámokban az 
Unió műyészi gárdájának számos kitűnősége 
áll sorompóba. Emőd Tamás az Andrássy-
uti szinház igazgatója biztos kézzel válo-
gatta össze a műsort és a kiváló iró és 
esztétikus kifinomult érzékével gyűjtötte 
maga köré a magyar szerzői gárda legtehet-
ségesebb tagjait. Minden további szószapo-
rítás helyett elmondjuk az Andrássy-uti szin-
ház műsorát és ebből a leírásból az olvasó 
is megállapíthatja, amit a premiér közönsége 
már konstatált, hogy ilyen változatos, mulat-
ságos és nivós műsora még alig volt a si-
kerekben még oly gazdag Andrássy-uti szín-
háznak se 

Noiret Irén két bájos sanzonja nyitja meg 
a műsort. „Ne menj a malomba" a cime az 
egyiknek, a másik Ady Endre hatalmas ver-
sére kéázült „Aki a helyemre áll". 

Békeffy szellemes konferanszot mond az 
aktuális társadalmi és színházi problémák-
ról, majd Sárossy Mihály énekel két nagy-
szerű dalt. „A csók" (Ralles—Pallós), „Májusi 
szerenád" (Balassa E. olasz népdal) — mind-
kettő gyöngye a dalköltészetnek és a tehet-
séges Sárossy nagyszerűen adja elő mind-
két dalt. 

Móricz Zsigmond „Hány óra Zsuzsi?" cimen 
hatalmas sikerű falusi komédiát irt az 
Andrássy-uti színháznak. A gazda éjjel 
három órakor tér haza a mulatozásból. A 
felesége dühösen várja otthon, de gazduram 
az óráját előzőleg kilenc órára igazította 
vissza és erősen vitatja, hogy még csak 
kora este van. Végül is- paraszti furfanggal 
elhileti az asszonnyal, hogy nem hajnali 
három óra az idő, hanem — esti kilenc. 
A móriczi erővel megírt kis tréfában Bár-
sony István és Bánóczyné Ilona brilliáns 
szerepeket kaptak és nagy sikerük esténként 
nyiltszini tapsokban nyilvánul meg. 

Hegedűs Tibor a magyar költészet néhány 
remekét hozta a színpadra Csokonai és Ber-
zsenyi csengő sorai kelnek életre kitűnő és 
kul'urált interpretálásában. 

A moly Zágon István tréfája csupa derű és 
nevetés. A fordulatos kacagtató jelenetet 
végig neveti a közönsége. Nem csoda : Kö-
kény Ilona, Vaszary Piroska, Mály Gerő, 
Marossy Adél és Gárdonyi játsszák a bohó-
zat. főszerepeit ötletesen és vidáman. 

Ürmössy Anikó két szeriőzdalt énekel. „Só-

hajtás a hajnalban" (Ady-Losonczi). A kutya 
Kosztol/:nyi-Molnár). Mindkettőben megcsil-
logtatja drámai erejét és fejlett alakitóképes' 
ségét. 

Bájos és pajzán kis operett a „Pajkos gri-
zettek" szövegét I. Wilhelm irt«, fülbemászó 
zenéjét W. Reinhard komponálta. A kis ope-
rett librettója kedves bohémhistóriát dolgoz 
fel. A márkinő kis grizettnek öltözve keresi 
fel a festőt, aki ellenszenvvel viseltetik a 
nők iránt és — elcsábítja. A Lucette fűsze-
res lány és Deane márkinő kettős szerepé-
ben Vaály Ilona a Blaha Lujza szinház pri-
madonnája vendégszerepel és öregbiti nagy 
sikereit. Hangja és táncai egyaránt nagyon 
tetszettek és minden számát megújrázták. 
Partnerei, a tehetséges Forgács Anna, Lelkes 
Margit, Abonyi, Sárossy és Ihász remek elő-
adásban viszik sikerre az operettet. 

Fazekas Imre hosszú szünet után megszólal 
ismét és Cirkusz cimü dramolettjével annak 
az igéretét hozza, hogy még sok-sok nagy-
vonalú és érdekes szinpadi munkát látunk 
tőle. A cirkusz vonzó meséje pár szóval a 
következő. Szemjon a nagy színész megszök-
teti Natalját, aki előkelő család sarja. Évek 
óta bujdosnak egy kis cirkusszal, ahol a hires 
színész egyszerű bohóc. Egy faluban a szta-
norita szemet vet a szép asszonyra és tár-
sasága gúnyolja a bohócot, aki elmondja, 
hogy ő nagy színész volt egykor. Senki se 
hisz neki. Amikor együtt találja a. sztanoritát 
a feleségével megöli a férfit. Üldözik és 
ekkor olyan maszkot cserél, hogy senki se 
ismeri fel. így bizonyítja be, hogy ő valóban 
nagy színész. A drámai erőtől lüktető játék-
ban Pécsi Blanka és Tarnay Ernő tiszta mű-
vészete megtalálja az utat a szivekhez. Mel-
lettük Komlóssy Ilona. Székely, Békessy 
Antal. Dávid és Lengyel József szolgálják az 
osztatlan sikert. 

Kökény Ilona a szokott frappáns, ötletes. 
Három aktuális kupléja (Török-Zágon-Pallós) 
csupa derű és vidámság. A közönség mele-
gen ünnepelte. Németh Juliska három san-
zonja csupa poézis és báj Különösen a 
Lombardiában cimü Fodor-Pallós dallal ara-
tott a kitűnő művésznő monumentális sikert. 

Egy ragyogó Veber bohózat Balassa József 
ügyes fordításában és — 'ast not least — 
Kálmán Jenő kis tréfája „Gratulálok" szere-
pel még műsoron. Előbbiben Both Klárit uj 
oldaláról ismerjük meg. Tökéletes a kis francia 
bohózatban. A fő férfiszerepben Z. Molnár 
utolérhetetlen alakításával kacagtató szórako-
zást nyújt. Kálmán Jenő tréfájában Kabos 
és Gárdonyi brillíroznak. 

Ez a műsor. Szezonzárónak olyan nagy-
szerű. hogy ha a szinház is akarná, a jövő 
szezonig egyfolytáben lehetne játszani. 
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C H ^ V i ^ 
INTIM PISTA, hogy ki volt az a külr 
földi ur, akit a Marinka ötvenedik elő-
adásán a Fővárosi Operett Színház igazr 
gatói páholyában láttunk hétfőn ? 

— Az Jacobson Lipót volt, a Neues 
Wiener Journal szerkesztője, a nagy-
szerű operett szövegírója, akit a Víg-
színház igazgatósága látott vendégül a 
nevezetes jubileumon. A hírneves bécsi 
szerző ugy el volt ragadtatva a darabja 
budapesti előadásától, amelyet most 
látott először, hogy a jubiláris előadást 
követő banketten, amely a »Márvány-
menny asszony* -ban zajlott le, alig tu-
dott beszélni a meghatottságtól. Igaz, 
hogy különben sem tudott volna beszélni, 
mert a házigazda Roboz Imre, meg-
mutatta neki etetéssel és itatással, hogy 
mi az a magyar vendégszeretet. Jacobson 
már volt jelen budapesti premiérjén, 
például végigcsinálta a „Varázskeringő" 
és a „Csokoládékatona" budapesti be-
mutatóit is, mint érdekelt szerző, de 
saját bevallása szerint még egyszer 
sem volt része ilyen kedves és meleg 
színházi hangulatban, mint most. A 
„Marinká"-nál legfeljebb még Halmai 
Tibor volt olyan boldog, mint ő. 

— Miért éppen Halmai ? 
— Mert a nagyszerű Halmainak most 

volt a születésnapja, és ebből az alka-
lomból az öltözőjét még a szokottnál is 
több virág lepte el, sőt mikor este be-
lépett az öltözőjébe, egy rejtelmes hölgy 
figyelméből egy olyan virág-arrange-
ment lepte meg, amelyben virágokból 
olvashatóan ki volt rakva ez a szó : 
,Tiborka 

— Ki volt a lelkes hölgy ? 
— Nem tudom. Azaz, hogy tudom, de 

nem mondom meg. Beszéljünk másról. 
— Például a Renaissanceról, ahol 

mi is láttuk az aranyos Käthe Dorschot. 
— Egyebet is fognak látni : igen 

érdekes éjjeli előadásokat. Bárdos Artúr 
be fogja mutatni „Mary* címmel azt a 
három Geyer- egyfelvonásost, amelyek 

odakinn akkora sikert arattak és akkora 
csemegét fognak nyújtani a színházi ér-
dekességek budapesti kedvelőinek. De 
azért Szenes Béla „Végállomás"-a sem 
megy sikert kölcsön kérni a szomszédba. 
A Végállomás vígan aratja a táblás háza-
kat Budapesten, de mellesleg külföldön 
is vannak állomásai; a menetrendsze-
rint a Szenes villamosának ez az út-
iránya: Bécs—Budapest—Prága—Mün-
chen—Breslau—Leipzig. Ez persze csak 
ideiglenes útirány, amely tovább is fog 
fejlődni. A „ Végállomás* végállomását 
ez idő szerint nagyon nehéz volna meg-
mondani. Általában kezd a külföldi ma-
gyar bemutató egészen rendjén való 
dolog lenni. Nem mint különös ered-
ményt, csak mint egészen természetes 
hírt újságolom, hogy a varsói közön-
ség nagy érdeklődéssel várja a Dräsche-
Lázár és Ángyán-féle „Délibáb herceg 
valamint a Lakatos-féle. „Férj és fele-
ség" lengyel nyelvű bemutatóját. 

— Lakatos, ha jól hallottuk, uj dara-
bot is írt. 

— Annyira jól hallották, hogy ez az 
uj Lakatos-darab a Vígszínház követ-
kező újdonsága lesz. „ A négy frakk" a 
címe és május 5-én igen érdekes szerep-
osztásban kerül színre : Makay Margit 

PÁZMÁN FERENC 
a Városi Színház népszerű Pacija, aki a háború alatt 
a Frontszinház igazgatója volt, érdekes idézést ka-
pott a napokban. A német konzulátusra hivatták és 
háborús működése eli«meréseül a német becsület-
rend keresztjével tüntették ki. Haisányi felv. 
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és Lukács Pal játsszák a főszereplő 
házaspárt, de igen fontos főszerepet 
játszik Góthné Kertész Ella, is, aki egy 
fiatal anyós érdekes figuráját vállalta, 
továbbá Góth Sándor is. Góth egy ék-
szerészt játszik, aki nagy hódolója a 
vásárló-közönségnek és hogy a férj ne 
tudja, hitelbe ad ékszereket a vásárló 
hölgyeknek. Játszik még Tanay is a 
darabban, még pedig egy pesti ügyvéd 
nagyon mulatságos fíguráját, valamint 
Főidényi is, a színház uj tagja, akit 
Jób Dániel hozott Kassáról, és akinek 
bemutatkozását általános színházi ér-
deklődés előzi meg. Pártos Gusztáv is 
jelentős szerepet játszik a darabban, 
amelynek egyébként egyik főérdekes-
sége, hogy egész cselekménye egy fél-
nap alatt játszódik le : az akció déli 
tizenkét órától aznap éjszakai két óráig 
történik. 

— Mi újság az Unió színházaiban ? 
Mi van a Beöthy-jubileummal ? 

A Beöthy-jubileum rendező-bizottsága 
eddig két fontos dologban állapodott 
meg : az egyik Beöthy László bohóza-

tának, a „Kovácsné"-nak ünnepi elő-
adása lesz a Magyar Színházban, a 
másik egy ragyogó és nagyszerű gar-
den-party a Fészek Klubban. A Beöthy-
szinházakban egyébként serényen folyik 
a rendes munka. A Magyar Színházban 
az az újság, hogy Márkus László 
megint átveszi a rendezői kormány-
pálcát: rendezni fogja az ,Orléansi 
szüz"-et. A Belvárosi Színházban es-
ténként igen eleven az élet. Legutóbb 
Baróti Józsefet ünnepelték a kollégái 
abból az alkalomból, hogy noha dél-
után megoperálták, ugyanaznap este 
erős morfium-injekciók segítségével pon-
tosan fellépett az ,Ütközet"-ben, de 
nem kevésbbé eleven az élet dél-
előtt a „Sári bíró" próbáin, amelyeket 
naponta végigcsinál maga az illusztris 
szerző, Móricz Zsigmond, a társulat 
nagy vidámságára és örömére, mert 
tudni kell, hogy Móricz, mint rendező, 
nagyon nyájas és azonfelül igen vicces 
ember : minden próba ugy folyik le, 
hogy a szereplők olykor percekig ka-
cagnak a jóízű szerző zamatos viccein. 

LEÁNYVÁSÁR A MAGYAR SZÍNHÁZBAN 
A Kákosi-sziniisko'a ügyes operet tegyüttese múlt héten Jacohi legszebb operett jét , a Leányvásárt adta 
elő a Ma&yai Színházban. Az előadás kiemelkedő eseménye a bájos tehetségű Bárdi IIa alakítása volt. 
Bemutatkozás« a legszebb ígéret : éneke, játéka a jövő primadonnáját sejteti . Vöm/e Gitta Bessy-t játszotta 
nagyon kedvesen. Vass Olga és Pajor István ügyességük javát nyújtották. Zombmy Zoltán elegáns bon-
víván, Káldor Jenő pedig kifogástalan tán ckomikus. Kis szerepüket is precízül oldották meg Nazimeczki 
Mihály és Dinda Gyula. Jók voltak Szilápvi Aranka, Kertész Mária és Verbőczy lia. A táncokat Schmidek 

Gizella tanitolta be, az előadást pedig ar Farkas Ferenc. 
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HORVÁTH ÉVA 
Renaissance Színház : „Terike" (Strel isky felv.) 

A Magyar Színházban az az újság, hogy 
& színház elfogadta előadásra Bus Fe-
kete Lászlónak „A két Mihályi-lány" 
című uj vígjátékát, amelynek női fő-
szerepére Törzsné Forraí Rózsit szer-
ződtették, mert a nagyszerű Forrai 
ezentúl tudvalevőleg nem tartozik egy 
színház kötelékéhez sem, hanem eset-
ről-esetre, sőt pontosan szólva, szerep-
ről-szerepre fog szerződni. 

— Ha már a Magyar Színháznál va-
gyunk, áruljuk el, kijatssza el a „Szidike" 
címszerepét ? 

— Senki. A címszerepért megindult 
harcban először Vasz&ry Piri vezetett. 
Már ugy látszott, biztos a győzelme, 
amikor hirtelen felvonult Bóth Klári 
és ugy látszott, hogy övé lesz a pálma. 
De Vaszary nem hagyta magát. Mit 
lehet ilyenkor csinálni ? Gyorsan meg 
kell valtoztatni a darab címét. A Vezér 
meg is változtatta, mégpedig „Bandá"-ra. 
És némi célzással jelentette ki Bóthnak 
és Vaszarynak : „Most már mind a ket-
ten címszereplők vagytok. Szép kis 
banda !..." 

— Mi újság külföldön ? 
— Külföldön is magyar újság van. 

Például Stockholmban az az újság, 
hogy ott fogják bemutatni először — 
a budapesti színházakat is megelőzve — 
Földes Imre »És Vera elindul" című 

vígjátékát. Berlinben pedig az az újság, 
hogy Lothar Stark Budapestre szán-
dékozik utazni, viszont Huszár Pufi 
még nem érkezik vissza, mert elhalasz-
totta Budapestről való elindulását. 

— Itthon ? Pletyka ? 
— Ezen a héten még nem tudom el-

mondani az igazi pletykát, mert a prima-
donna még mindig habozik, hogy el-
váljon-e idegenben élő férjétől. Ha el-
vált, akkor megmondom az uj vőlegénye 
nevét is. Kezüket csókolom. 

— Hova megy ? 
— Kinézek a Margitszigetre sétáim 

egy kicsit, ott akarok Nagy Endrével 
találkozni. Az Alsó-szigeti Sziget-szín-
pad ugyanis az idén Nagy Endre rész. 
vételével fog megnyílni, és a nagyszerű 
conférencier már most terepszemlét tart 
a zsendülő lombok között. A szerelmes 
párok jól teszik, ha vigyáznak. Viszont-
látásra a jövő héten. 

BETEGH BÉB7 - ATHÉNBEN 
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A KÜHNE TESTVÉREK 

Egy fecske nem csinál tavaszt, 
de a Cirkusz műsora nyarat csinált 

Kint jártunk a Fővárosi Cirkuszban és elfelejtettük, hogy még 
csak áprilist irunk. 

Lelkes hangulat a nézőtéren, dübörgő tapsok, harsogó kaca 
gás . . . a porondon olyan számok, amelyek nagy nyugati cir-
kuszokban is csak főszezonban kerülnek a publikum elé ! A Fő-
városi Cirkusz nemcsak szakértelemben, de áldozatkészség te-
kintetében is párját ritkitó igazgatósága olyan programmal ked-
veskedik a közönségnek, hogy bátran elmondhatjuk, a műsor 
feléből is kitelnék egy juliusi vagy augusztusi este valamennyi 
attrakciója. Ilyen áprilisi műsort még nem látott Budapest, any-
nyi szent. Szolgálhatunk bizonyítékkal. Diadalmasan recseg a 
Fővárosi Cirkusz zenekara és a porondon két különös atléta 
jelenik meg. A nyomtatott műsorban hiába keressük a nevü-
ket. Szóval : ráadás, műsoron kívüli szám. Ez a két artista a 
világszerte ismert Edison-pár, a hires-nevezetes kézvoltizsőrök. 
Ilyen a műsoronkivüli szám, a Fővárosi Cirkuszban, április 
havában, az Ur egyik legnehezebb esz tendejében . . . 

És a műsor ? A most szereplő idomitások, lovasmutatványok egysze-
rűen káprázatosak. A szőke direktrisz, a bájos Könyőtné udvari bálon 
feltűnést keltene a toalettekkel, amelyekben elővezeti tüzes paripáit. 
Hosszú, hosszú munka után a közönség elé került Könyőtné kedvence, 
a táltoslovat megszégyenítő bölcseségü Misi. 

Tenyérnyi széles deszkán sétál át a legnagyobb biztonsággal, fél eme-
let magasságban a nagyszerű lovacska. Könyőt Adolph a bécsi udvar 
spanyol lovasiskolájába nevelkedett katonatisztek gráciáját, az olasz dsi-
dások vakmerőségét és a doni kozák szédítő bravúrját egyesíti, amidon 
Allfortot lovagolja. Allfort ir telivér, erős, mint egy elefánt és kecses, 
akár a gazella. Könyőt Sándor igazgató nyolc remek paripát táncoltat, a 
mutatvány bámulatos, a dresszura felülmúlhatatlan szépség, tökély és 
stilus dolgában. Kilenc szilaj paripán lovagolja a csikóspostát Nusi és 
Edith, két csinos, fiatal teremtés, társaik, Rózsi és Mia kisasszonyok 
pedig igazán klasszikus pas 
des deux t lovagolnak. Viha-
ros sikere van minden elő-
adáson Könyőt Adolph női 
lovascsoportjának. Nemzet-
közi viszonylatban is leges-
legelsőrendü szám. Ezért az 
egyetlen számért is érdemes 
beülni a cirkusz nézőterére ! 

Anélkül, hogy kimerítettük 
volna a lovasszámok sorát, 
rátérünk a többi szenzációra. 
Sietve megjegyezzük, hogy a 
Fővárosi Cirkusz állandó 

tagjai teljes szám-
mal, sőt megszapo-
rodva munkálkod-
nak a közönség szó-
rakoztatásán. Zoli 
éles, mindig találó 
és mindig ártatlan, 
behizelgően szelle-
mes humora csak 
ugy sziporkázik. A 
kis Jancsi-nak iker-
barátja akadt Rolli 
személyében. Fred 
és Mosca p i h e n t 
erővel püffölik egy-
mást. Jancsi, az éne-

AZ EDISON-PÁR 



V SZÍNHÁZI É L E T 35 

kesbohóc, gazdag ember lett. Amint vidám nótaszóban elme-
séli, kapott egy dollárt Amerikából . . . Azt hisszük, még azon 
a dolláron is ötletet és jókedvet vásárolt magának . . . 

Itt a hires Marteu.s-csoport I Heten vannak, uram, heten ! A 
Marteusek gummitrambolinnal dolgoznak. Dolgoznak? Repül-
nek ! Szálldogálnak ! 

Itt vannak a maguk nemében páratlan Kühne testvérek ; tíz-
méteres bambuszrudat egyensúlyoz az egyik a puszta vállával 
és a hajladozó rud tete-
jén lebeg, szinte minden 
földi súlytól megszaba-
dulva a másik fivér. 
Veszedelmes produkció, 
de gyönyörű. Bohókásabb, 
de ugyancsak nyaktörő 
szám a két Bárpersé is. 
H á r o m összekapcsolt 
nyújtón forognak, ugrál-
nak, pörögnek boszorká-
nyos kedvvel ezek a ki-
tűnő artisták. „Jus & Bull 
Comp." — ki kell mon-
danunk — ügyetlenek. Ne 
méltóztassanak félreérteni 
a dolgot. Az „ügyellen 
ember", ha nem is hiva-

talosan, 
de a gya-
korlatban 
olyasféle 
megjelö-

lés az ar-
tistavilág 

nyelvé-
ben. mint 

például 
bűvész, 
légtor-

nász, ek-
vilibrista. * 

Fenn : K Ö N / Ö T ADOLPH is női lovas-
csoport ja . Középen : a M A R T E U S-cso-
port. L e n n : KÖN7ÖT ADOLPH iskola-

lovaglásai 

Az „ügyet-
len" első kel-
léke, hogy 
végtelenül 

— ügyes le-
gyen. No hát 

ennek ala-
posan meg-
felelnek Jus 
és Bull. Cset-
lenek, botla-
nak, aszta-
lokból, szé-
kekből ösz-

szerótt tornyok tetejéről zuhannak le. El-
ragadóan kedvesek. A „4 Musical Banves" 
sem mindennapi — cirkuszról lévén szó, 
mondjuk igy ; minden hónapi — attrak-
ció. Harmonika-kvartettjüket mulatságos 
mimikával kisérik. Remek szakszofónjai-
kon klasszikus darabokat, operarészlete-
ket adnak elő. Óriási rezonátoros kszilo-
fonjuk látványosság. És a végén, hogy 
megmutassák, hogy még a kapanyél is 
elsül a kezükben, felkapják a ruha-
fogast, a széket, a virágkosarat és . . . 
csak ugy zeng a cirkusz a vidám induló-
tól . . . Hogyan, mi módon csinálják ezt ? 
Nem áruljuk el. 

Nagyon fogyatékosan számoltunk be 
arról, micsoda eszközökkel fejleszti a 
Fővárosi Cirkusz igazgatósága Európa-
szerte ismert műintézetét. Egy fecske 
nem csinál tavaszt, egy ilyen világvárosi 
műsor azonban nyarat csinál. 



Déryné 
Irta : idősb Latabár Kálmán 

Magyar színművész, amikor 
ezt a nevet kiejted, kétszer is 
emeld meg a kalapot és ugy 
add meg a tiszteletet neki, 
mert ő nagy volt, a szó nem 
a mostani értelmében, hanem 
az akkori értelemben, amikor 
még a „komédiássá" let gyer-
meket a szülők kiátkozták, a 
rokonság megszakított vele 
minden összeköttetést, a bará-
tok,ismerősök elfordultak tőle, 
de a Dérynék, Megyeriek, 
Szentpéteryek, Termeczky 
Fannik ezzel nem törődtek, 
őket hajtotta a vérük a rögös, 
de dicső pályára és ha nem 
volt mit enniök, koplaltak jó 
kedvvel, mert estére megjött 
a szülő, a rokon, a barát, 
azaz a . . . taps. 

Mit tudod te, laikus néző, 
mi a színésznek a taps ? Î 

Fiatalkorom legkedvesebb 
emlékei közé tartozik, hogy 
Dérynét személyesen ismer-
tem, mint serdülő diákgyerek. 

Miskolcon lakott nővérével, 
Kilényi színigazgató özvegyé-
vel. Ott is van eltemetve. Egy 
időben, ha haza mentem Mis-
kolcra, nem mulasztottam el 
soha, a „Vöröstorony"-teme-
tőbe kimenni és egy szál vi-
rágot tenni „Déry néni" sír-
jára, mint az ő „galambja". 

Mindig igy hívott : „itt jön 
az én galambom az olajággal". 

A gyermekek ösztönszerű-
leg kerülik az idősebbek társa-
ságát,mert természetesen unal-
masnak találják az örökös 
figyelmeztetést : ne tedd ezt, 
ne tedd azt. Ezzel én is ugy 
voltam. De Déryné — az 
más volt. 

Ha az ember meglátta azt 
a kedves kis sovány, töpörö-
dött alakját, azzal a tömött, 
hófehér hajával, azzal a két 
gyönyörű beszélő szemével, 
még a legvásottabb kölyök is 
önkéntelen kezet csókolt neki. 
De ő más is volt, mint a leg-
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több öreg asszony. — ó a gyermekben 
a gyermeket nézte és szerette és nem 
kivánta tőle, hogy „férfi" legyen. 

Mi tűrés, tagadás, boldogult drága jó 
Anyám bizony egy kissé elkényeztetett 
bennünket. Külön inast tartott a három 
fiu kiszolgálására, hát bizony nem is igen 
törtük mi magunkat a munka után. 

Déryné nagyon szűkös viszonyok kö-
zött élt Miskolcon. így azu'án édes 
Anyám, aki Dérynét nagyra becsülte és 
szerette, minden raffinériáját elővette, 
hogy Dérynének valamit juttasson, nem 
pénzt, mert inkább éhen halt volna, mint-
hogy valakitől pénzsegélyt elfogadjon, 
de egy kis babot, borsót, lencsét, krum-
plit, meg annak idején egy kis „disznó-
ságot", szóval, ami a konyhára kellett. 
Hát azt a világért sem engedtem volna 
meg, hogy vagy a cseléd, vagy az inas 
vigye le neki. Pedig nagvon messze lak-
tunk lőlük. Mi az „avasi" tuskulánu-
munkban", ő meg a város végén. Ott 
tengette életét csipke készítéssel (74 éves 

korában) és édes anyám véleménye sze-
rint csipkéi vetekedtek a világhírű brüsz-
szeli csipkével. 

Én cipeltem a „terményt", az inas ve-
lem jött és ha nagyon elfáradtam, (10 éves 
voltam) oda adtam az inasnak, ő vitte 
tovább, de a ház előtt elvettem tőle és 
én vittem be „Déry néninek". Azért hí-
vott ő engem az ő „galambjának". Diur-
num képen elmesélte a „Chladeki csatát", 
vagy más egyebet a színészetből, mert 
hiszen ő, egy élő magyar színészek tör-
ténete volt. 

Miskolc városa mindig büszke lehet 
rá, hogy végső napjaiban nem hagyta 
el a legnagyobb magyar énekesnőt, akit 
a későbbi kor egy Lagrange, Wilt és egy 
Hollósi Kornéliával hasonlított össze, 
mindig a Déryné javára. 

Pihenj tovább is a „Vöröstorony"-te1-
metőben, drága, jó úttörője a magyar szín-
művészetnek és a túlvilágon, az örök 
életben lásd, hogy „galambod" még min-
dig gondol rád. 

Jubileumi elszámolás arról, hány karriért indított útnak 
a „Levendula" 1 

A „Levendula" sikere annyi üj karriért in-
dított utnik, hogy igy egyszerűen nem is 
lehet számon tartani Megkértük tehát a 
darab egyik főszereplőjét, Steiger Flórián 
csász. kir. kamarai sóhivatali titoknok és 
újdondász urat, hogy készítse el a darabból 
kapcsolatas összes karrierek hiteles mérle-
gét a huszonötödik előadás alkalmából. A 
jeles férfiú a tőle megszokott pontossá/gal 
tett eleget a megbízatásnak s az alábbi ki-
mutatást nyújtotta át a Színházi Étetnek. 

Ka riért csináltak: 
1. Maga a „Levendula" amely hihetetlen 

merész siklórepüléssel ereszkedett le a Vár-
ból a Blaha Lujza Szinházba. 

2. A „Levendula" szerzői, még pedig ugy 
a szövegírók, Szilágyi és Lipp^y, mint a 
zeneszerzők Fridi és Somló, akiknek ez volt 
az első színpadi munkájuk. Négy uj színpadi 
szerző egy csapásra. 

3. Harmat Hilda, aki egyszerre a legelső 
primadonnák közé futott be Déryné szere-
pében s leszerződött az Unióhoz több esz-
tendőre. Harmnth Hilda tizennyolcéves ko-
rában futotta meg ezt a szenzációs utat. 

4. Tihanyi Béla, a Várszínház bonvivantja, 
aki annyira tetszett a jrLevendula" Szent-

pétery szerepében,hogy Beöthy László levitte 
a Blahábe s már le is szerződtette az Unióhoz. 

5. Berczelly Magda, akinek a „Levendula" 
alkalmat adott arra, hogy megmutassa 
nagyszerű képességeit. 

6. Szentiványi Béla, aki a Várban Steiger 
Flórián szerepét játszotta, Beöthy László 
leszerződtette a Belvárosi Színházhoz a 
kitűnő fiatal színészt, akinek nevével sokat 
fogunk találkozni a jövő szezonba a Belvá-
rosi szinlapján. 

7. Raskó Ilona, aki az ismeretlenségből 
nőt ki, egyszerűen a legkedvesebb szubret-
tek egyikévé, annyira, hogy Sebesty én Géza 
már fel is kérte, hogy a nyári pihenő alatt 
játsszék el Budán néhány nékivaló nagy-
szerű szerepet. 

8. D' \rrigo Kornél, Tamás Jenő és Ma-
tány Antal, akik ugyan nem itt kezdték á 
karriérjüket, de oly nagy a sikerük, hogy 
méltán szerepelhetnek ebben a kimutatásban. 

9. Ro'snyay Ilonka, aki a legnépszerűbb 
kómikája lett Budapestnek Hietzingerné sze-
repében. 

10. Mozart, Chopin, Mendelsohn és a többi 
zeneszerző, akiknek végre sikerült szinre 
kerülniök Pesten. 



Ezt irja meg, kedves mesteri 
A Színházi Élet legújabb pályázata 

A Színházi Élet ismét nagy fát 
hengerített a közönség fejszéje 
alá. Karinthy Frigyes pompás öt-
letéből fölmerült az a gondolat, 
hogy ez egyszer maga a közön, 
s ég szolgáltasson témát a dráma-
íróknak. íróember, aki fantáziájá-
nak tárházát a való élet folytonos 
szemléletével gazdagít ja, frissíti, 
gyakran találkozik útjaiban azzal 
a naivnak tetsző, magahitt mon-
dással , h o g y : 

Ezt ir ja meg, kedves mester I 
Érzik, mennyi lekicsinylés van 

ebben a kiszólásban az írói mű-
vészettel. de speciálisan a költői 
teremtö-fantáziával szemben ? 

— Ezt a történetet — mondja a 
fönti kijelentés, ma« a a csodálatos 
Élet csinálta, amelyei különben 
rendőri riporterek nagy dráma-
írónak is szoktak nevezni. Ez nem 
afféle kiagyalt dolog, ez velem 
töi tént meg tegnap, tanút is tu-
dok rá megnevezni tizet é s hiába 
jöttök nekem azzal a Shakespeare-
vel, hiába citáljátok Jókait, milyen 
szegényes játék az ő dus fantáziá-

Í'uk a kártyakeverő Élet fantáziá-
ához képest ? Igy beszélnek azok, 

akik valamilyen vonatkozásban 
szereplői vagy közvetlen szemlé-
lői lenettek valamely Élet-drámá-
nak, vagy Élet-komf diának. 

— Ez az — mondják megdöb-
benve és megtisztelve attól a 
személyes kapcsolattól, amely ak-
tív vagy passzív figurákat csinált 
belőlük egy történetben, — ez az 
igazi Élet s ez az igazi történet 
s talán el se hinnék, ha nem ve-
lük eset t volna meg. Minden em-
bernek van egynéhány misztikus 
vagy vidám esete, amelyet szen-
zációsnak és megörökítésre mél-
tónak itél. Ezeket az „eseteket" 
szeretnők mi kiszedni a közönség-
ből, hogy beállítsuk őket a mű-
vészi szempontból való megítélés 
hideg fényébe. Vájjon csakugyan 
olyanok-e, hogy avatott mester 
szeme megsejti és meglát ja 
bennük a halhatat lanság szellemét, 
vagy tényleg csak szimpla fol-
tocskák az élet palettájáról. 

A pályázati feltételeket Karinthy 
már közölte multheti cikkében. 
Mondja el mindenki a maga ese-
tét tizenöt, maximum husz sorban, 
nevezze meg az irót, aki a törté-
netet leginkább meg tudná csinálni 
s jelölje meg eset leg azokat a 
színészeket is, akik szerintük a 
legalkalmasabbak volnának a fő-
szerepek el játszására. S ha az 
ötlet sikerül, ha akad drámaíró, 
— talán éppen nem is a megne-
vezett, — aki egyik-másik témá-
ban egy színpadi mű magját látja, 
sőt tovább megy és a magot te-

rebélyes fává neveli, a szerencsés 
„társ-szerző" két százalékot kap 
a darab írói tantiémjéből-

A pályázat mulatságos és ér-
dekfeszítő voltát bizonyára emelni 
fogja az a körülmény is, hogy 
minden pályázó beküldi fényké-
pét, amelyet a Színházi Élet a 
pályázat mellett leközöl. S most 
végül, hogy ne hagyjuk a pályázó 
közönséget a tá jékozat lanság út-
vesztőjében, néhány primitív pél-
dával fogunk szolgálni. 

Például ezt irja meg, kedves 
mester I 

Az unokafivérembe, aki még 
ma is szerény állami hivatalnok, 
annakidején legénykorában, két 
lány volt szerelmes. Sokáig tar-
tozott a kettő között, végre azon-
ban választott s ezzel halálosan 
megsér te t te a másikat , akit aztán 
hosszu-hosszu ideig nem is lá to t t 
Közben tíz éven át nagyon boldog 
házaséletet élt feleségével, aki 
nemrég halt meg. A negyedik 
gyermek sirba vitte, de maga a 
kicsike megmaradt . Unokafivérem 
kénytelen volt a csöppséget egy 
csecsemővédő intézetbe elhe-
lyezni, de tessék elképzelni meg-
lepetését , amikor a csecsemő-
védő intézet igazgatónőjében azt 
a nőt ismerte föl, akit ő valaha 
szegény feleségének kedvéért 
cserbenhagyott . Én azt hiszem, 
hogy ez egy . olyan nagyszerű 
történet , amit csak Herczeg Fe-
renc tudna kitűnően megoldani. 
Az unokafivéremet nagyszerűen 
já tszhatná Odry, a második nőt 
pedig Várady Aranka. 

Vagy : Ezt irja meg, kedves 
mester I 

Tegnapelőtt kint vagyok az alagi 
versenyeken, már öt fu tamban 
véreztem, egyetlen t ippem sem 
vált be. Ekkor végre kaptam egy 
tippet, amelyet, ha megjá tszom, 
nemcsak a veszteségemet hozom 
vissza, de még egy csomó nye-
reséget is szerzek. Rohanok a 
kasszához, hogy a megmaradt 
pénzemet föltegyem, amikor a 
nyakamba borul egy ur és kije-
lenti, hogy borzasztóan örül, mert 
m á r tiz év óta nem látott. Mon-
dom neki, hogy ne tartoztasson, 
mert meg akarok játszani egy lo-
vat ,mire ő azt válaszolja, hogy 
ugyan hagyjam, van a számomra 

egy milliós üzlete, amellyel még 
ma pénzt kereshetek. Közben el-
indult a mezőny, az én lovam el-
sőnek jöl t be, húszszoros pénzt 
fizetett , de én már nem játszhat-
tam meg. Mondom a barátomnak, 
hogy hát micsoda üzletről van szó Î 

— Nézd — mondja ő, — azért 
gondol tam rád, mert neked te-
kintélyes rokonságod van Kapos-
várott, akiknek a révén nagy üz-
lethez juthatnánk. 

— Pardon — válaszoltam, — 
nekem semmiféle rokonságom 
nincs Kaposvárott. 

— Nem? — csodálkozott az éa 
rej télyes barátom. — Akkor ugylá^-
szik, összetévesztettem önt vala-
kivel. Pedig meg mertein volna 
esküdni, hogy ön a kaposvári 
Weisz. 

Hát egy ilyen marhaság miatt 
égtem le. Ezt i i ja meg, kedve* 
mester . Ugye , hogy ilyet nem le-
het kitalálni? De le alább egy 
Molnár Ferenc kell hozzá aki ezt 
m e g tudja irni. S akkor az éa 
szerepem jó volna Boross Gézának, 
a másiké pedig Kertész Bandinak. 

És igy tovább. Szándékossá 
nem hoztunk m á s példákat, mer t 
az esetek, amelyet az Élet pro-
dukál s amelyeket megírás céljá-
ból írókkal é s újságírókkal k5-
zölni szoktak. A fölhozott pél-
dák tehát nem a javából , csak az 
átlagból valók és eszünkbe jut-
tat ják a Riedl Frigyes iskolai pél-
dáját a humor lényegéről. A Riedl 
tankönyve szerint például tipikus 
pé ldá ja az igazi humornak a kö-
vetkező eset : Az inas észreveszi, 
hogy a gazdája ágya előtt levő 
t igrisbőr hullatni kezdi a szőrét 
Ugyanekkor talál egy tégely haj-
növesztőszert és bekeni vele a 
kopaszodó tigris-szört. 

Nem emlékszünk rá, hogy akadt 
valaha diák, aki az őshumornak 
ezen az elret tentő pé ldá ján el-
mosolyodott volna, de azért mégis 
megértet tük belőle a humor lé-
nyegét . Hát valahogy igy tessék 
eligazodni a mi példáinkon is. A 
lényeg az legyen, hogy ezek 
megtörtént dolgok, de lehetnek 
jobbak és eredetibbek is, mint az 
itt Közöltek. Majd meglát juk, hogy 
az Élet, a nagy drámaíró, jut tat e 
tényleg néhány Ízletes falatot a 
drámaírók konyhájára? 



SAIRMA/,1 E L E U TTT 

ERDŐS RENÉ 

Két nagyszerű asszony 
páratlanul színes és izzó szenvedéllyel teli 
Írásait hozza a Pantheon irodalmi intézet 
két remek könyvujdonsága, az egyik hatal-
masan ivelő regény. Erdős Renée irta és 
„Egy szerelmes nyár története" a cime. A 
másik Vészi Margit novelláskönyve ; tizenkét 
ragyogó elbeszélés van benne. Ennek Éjféli 

mise a cime, mindkét irónő 
Olaszország azuros ég-
boltja alatt leste el az 
Élet néhány lenyűgözően 
nagyszerű részletét, hogy 
kerek egészbe formálva a 
maga asszonyos életlátá-
séval, a női lélek kifür-
készhetetlen énjén átszűrve 
gyönyörködtesse vele az 
olvasót. 

Valami csodálatos meleg vérhullám ker-
getőzik az olvasóban, mialatt Erdős Renée 
regényét, az „Egy szerelmes nyár történetét" 
olvassa. LélekDemarkoló melegség fűti « nagy-
szerű regény minden sprát ; nem lehet le-
tenni, amig az utolsó betűig nem ér az em-
ber és azután is boldog gyönyörűség remegő 
izgalma tartja fogva az olvasót, aki gran-
diózus élményeknek lett az osztályosévá 
és aki hálával gondol a zengő beszédű 
írónőre. 

Nem kevésbbé érdekes és értékes irói egyé-
niség Vészi Margit, akinek „Éjféli mise' cimü 
novelláskönyve a Pantheon másik pompás 
újdonsága. 

A világlátott újságírónő eme munkájának 
minden egyes darabja finoman cizellált egy-
egy önálló kis remekmű, amely mélyreható 
lélekanalizisszámba megy. Mindenikben annyi 
a tartalom, hogy bőségesen telnék belőle 

egy-egy regényre is, mert va-
lamennyiben nagyszerű tör-
ténésekre akadunk teli drá-
mai és gondolatgazdag cse-
lekménnyel. Amilyen megrá-
zóan nagyvonalú a „Kezek" 
cimü novella, olyan hatásos 

V É S Z I M A R G I T é s ^ n y ű g ö z ő « . - K i v é g z é s " . 
vagy az „ Egyszerű polgári tör-

ténet", vagy akármelyikebben a remek kötetben. 
Csupa szin, csupa friss ötlet, amellett csiszolt 
stílus és gördülékeny elbeszélőképesség te-
szik rendkívül élvezetessé Vészi Margit írásait, 
amelyek értékes gazdagodását jelentik irodal-
munknak. 

Az ízléses külsejű könyveket a Pantheon 
adta ki és mindegyik megrendelhető a Szín-
házi Élet könyvesboltjában is. —yen 

B É L D I I Z O R 

Indiszkréciók 
Bájos fiatal nő arca 

tekint le egy fehér 
könyv címlapjáról. A 
könyvet Béldi Izor alá-
írása disziti és a cime ; 
Indiszkréciók. Illetlen-
ség volna Béldi Izort 
bemutatni a magyar 

olvasóközönségnek, 
amelynek hosszú évtize-
dek óta egyik legked-
veltebb irója, publicis-
tája és kritikusa. Ebben 
az utóbbi minőségben nemcsak tiszteletet és 
megbecsülést, de szeretetet is gyűjtött össze 
mindenki részéről, akivel valaha csak írásban 
és szóban dolga akadt. Ott él ifjú kora óta 
abban a világban, amelynek egész más a 
színe-zamatja, külseje, belseje, lelke, szive, 
mint a hétköznapi embereké. Színészek között 
él Béldi Izor és ismeri Őket ugy, mint az 
anya gyermekeit. Mindegyiknek tudja a vágyát, 
célját, ambicióját, hiúságát, gyöngéjét és ér-
tékeit egyaránt. Émlékezete telis-tele van ked-
ves, tréfás, derűs epizódokkal, intimitásokkal, 
amelyek az ő tolla alól a mesélő ember 
aranyos szinü szavaival ömlenek ki. Sokszor 
elmondott már ezekből az emlékezésekből 
egynéhányat különböző helyeken és most a 
legkedvesebbeket közülök könyvbe foglalta 
és Indiszkréciók cimen átadta az olvasóközön-
ségnek. Csupa kedves, érdekes történet, apró-
ságok, kulisszatitkok, a színházak, de különö-
sen az operák, az énekesek, zeneművészek 
életéből és világából. Szó esik ebben a könyv-
ben : Blahánéról, Gárdonyi Gézáról, Puccini-
ról Jeritzáról, br. Wlassics Gyuláról, Buriánról 
és a mai nagyságok csaknem valamennyijé-
ről. Olyan apró kis történetek, amelyeket 
csak Béldi Izor leshetett el, akinek a művé-
szek között csak barátai és tisztelői vannak 
és aki előtt ebben a világban semmi sem 
titok. Ha valaki pár órát derűs szórakozással 
szélesre mosolyodó arccal akar eltölteni, 
olvassa el Béldi Izor könyvét, amelynek 
megható és kedves szimbóluma az az egy 
szó, amely a könyv belső boritéklapja után 
magányosan áll a fehér papiros közepén: 
N e k i . . . Zs. A. 

Igen tisztelt hölgyek és urak, 
Kérdésemet ne értsék félre 
Hogy kerül egy Diadalmas asszon-
A Tisza Kálmán-térre ? . . . 
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Kakuk Marci 
Tersánszky F. Jenő regénye 

A Magyar Színház Ter-
sénszkynak, ennek a na-
gyon tehetséges fiatal 
Írónak uj darabjára A 
bandára készül. A darab-
ban olyan emberek világa 
kerül a színpadra, ami-
lyent oda még sohasem 
vitt senki. Ennek az uj 
világnak az alakjaival, 
miliőjével, légkörével, vi-
selt dolgaival, örömével, 
bánatával, szerelmeivel is-
merkedhetünk meg, ha el-
olvassuk Tersánszky re-
mekbekészült regényét, a 
Kakuk Marcit, amelyet az 
agilis „Amicus" bocsátott 
közre Fáy Dezső festő-

művész pompás illusztrációival. 
Miféle ember hót az a Kakuk Marci és kik. 

mik az ő sorstársai? 
Tersánszky praktikus írása és Fáy Dezső 

nagyszerű rajzai megadják erre a feleletet. 
De halvány Ízelítőt mi is adhatunk Kakuk 
Marciról, aki ugyan jobb módú emberek 
drága csemetéjé és aki anélkül, hogy hibát 
követett volna el az életben, csunyául lecsú-
szik, le, le, egészen mélyre ugy, hogy a piaci 
kofák, falusi muzsikus cigányok meg kupe-
peknek válik a megrugdosott csavargó batyu-, 
sátor- meg bőgőhordozójává . . Amellett 
Kakuk Marci mulatságos, sőt kedves figura, 
akinek világszemlélete, ítélkezése ép marad ; 
nagy barátja a nőknek is, még házassagra 
is gondol, de persze a sorsa ezt a nagy bol-
dogságot elfújja előle és mint a kakukmadár, 
csak a mások fészkére jár. .. őt magát pedig 
letaszítja a gyilkosok közé . . . 

Hát ilyen csavargóféle alak ez a Kakuk 
Marci, akivel nagyon is érdemes megismer-
kednie az olvasónak, mert ember ő is, akiben 
érzések, indulatok, gerjedelmek élnek csakúgy, 
mint más emberekben. . 

És ennek a világnak épp ugy megvannak 
a maga érdekességei, mint annak, amelyik 
fényes, ragyogó, kényelmes. Hívebben pedig 
senki sehol ugy meg nem örökítette még mint 
Tersánszky Jenő ebben a könyvében, meg a 
darabjában, amelyet a könyv elolvasása után 
lehet csak- istenigazában élvezni-

Aki elolvassa a könyvet, mielőtt megnézi 
a darabot : hálás lesz érte, aki azután olvassa 
el, újraéli a nagyszerű élményeket, amiket 
ennek a merőben ismeretlen világnak a meg-
ismerése tartogat számára. A Kakuk Marci 
a Színházi Élet könyvesboltjában is megren-
delhető. 

Citoyen 

Három remek regény 
Az Athenaeum eheti termése, amelyek 

közül kettő a francia irodalom két legragyo-
góbb alakjának, Guy de Maupassantnak és 
Emile Zolának halhatatlanná vált, örökbecsű 
remeke ; míg a harmadik egy magyar írónő : 
Kosáryné Réz Lola nagyszerű alkotása, amely 
viszont az uj magyar litteratura legfrissebb 
és egyik legértékesebb hajtasa. 

Maupassantnak — mint mér 
jeleztük —az Athenaeum ösz-
szes müveit kiadja és ennek 
a hatalmas vállalatnak, amely 
harminc kötetre terjed, ezúttal 
immár a hatodik remek kötete 
jelent meg. Ez a kötet a híres 
Bei-Ami cimü regényt tartal-
mazza, amely Benedek Mar- MAUPASSANT 
cell gyönyörű fordításában 
a Szép fiu címet nyerte. Ma 
már fogalommá jegecesedett Maupassant irás-
művészete. amelyet a mai generációnak annéi 
is inkább meg kell ismernie, mert nélküle 
nemcsak hézagos marad az irodalmi tájéko-
zottsága, hanem elmulasztja megismerni a 
modern Francia irodilom, sőt a világirodalom 
egyik legnagyobb elbeszélőjét. A Szép flu pe-
dig különösen alkalmas er'e, mert ez a csoda-
szép regény a legpregnánsabban adja vissza 
Maupassant irásművészetének utolérhetetlen 
finomságait. 

Emil eZo/a világhiresTTi érése 
Raquinje immár második 
és pompás kiadásban je-
lenik meg az Athenaeum Hi-
res könyvei sorozatéban. Ez 
is csak azt bizonyítja, hogy 
az olvasóközönség számára 
szinte életszükséglet a nagy 
francia naturalista olvasása, 

ZOLA a m i jóval több, mint élve-
zet : ez már maga a tiszta lelki gvönyö-
rüség. 

Kosáryné Réz Lola, aki 
Filoména cimü regényévei 
pályakoszorut nyert az 
Athenaeum regénypályá-
zatán, most Pityu cimü 
kis regényét nyújtja át az 
olvasónak. Asszönvos me-
legséggel, csupasziv-érzé-
sekkel, finom hangulatok-
kal teli munka ez a re- KOjA Y É 
gény, amelyben egy elté R É Z L O L A 
vedt, gazdátlan levél nyomán az asszonyi raffi-
néria és találékonyság hoz össze, majd szaki! 
el egymástól szerelmes sziveket. Csodás köz-
vetlenség, a női lélek leheletfinomságuösztönös 
intimitásai tükröződnek Kosáryné plasztikus 
írásából, amelyet igaz gyönyörűség olvasni. 

Mindhárom regény az Athenaeum kindása 
és megrendelhető a Színházi Élet boltjában is, 

—yen 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A BENZUR-TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSA 
A Benczúr-Társaság fényes megnyi-

tása, mely vasárnap játszódott le a Nem-
zeti Szalonban, nem maradt el a Szinyei-
Társaság nemrégi kiállításának impo-
záns fogadtatása mögött. A közönség 
nagy tömegekben jött el a zuhogó eső 
ellenére, mert kíváncsi volt az össze-
hasonlításra, melyet a két versenytárs ér-
zésvilága nyújt. A Benzur-Társasághoz 

fűzött várakozás beteljesedett : a Nemzeti 
Szalon igen nivós anyagot mutat be Íz-
léses és hatásos rendezésben. Ezen a 
kiállításon mindenből van, amit tehetség, 
tudás, elmélyedés, természetszeretet szül-
het. S ha e művészek lelkülete mégis 
megkülönböztethető a rivális csoportétól, 
ez nem annyira formájának, mint inkább 
Ízlésbeli konzervativizmusának megnyilat-
kozása. A modern művészet kezdettől 
fogva hajlott különcködő szélsőségek felé. 

Pólya Ivón: 
„ C s ó k " 

Ha piktorok közt a 
Pólya nevet kimondják, 
többnyire Pólya Tiborra 
gondolnak ; aki egész 
fiatalon is már a leg-
jobb nevii magyar fes-
tők közé tartozik. Pólya 
Ivánról eddig csak any-
nyit tudtak, hogy Tibor-
nak a testvéröccse, szin-
tén piktor, de arról, 
hogy hogyan és miket 
pingál, nem sokat be-
széltek. Nem is beszél-
hettek, mert Pólya Iván 
még egészen fiatal, ka-
tona volt, aki végighar' 
colta a világháborút s 
eddig szerény vissza-
vonultságban készült 
arra, hogy majdan mél-
tó versenytársa legyen 
bátyjának, a kitűnő 
Pólya Tibornak. 

Akik ismerték, azok 
tudták, hogy sokat vár-
hatnak ettől a fiútól, 
csak azt nem értették, 
miért hallgat Iván, miért 
nem szerepel kiállítá-
sokon, tárlatokon és 
egyéb nyilvános mű-
vészi alkalmaknál ? 1 
Most végre erre is meg-
kapták a választ. Pólya 
Iván megfestette a 
„Csók" cimünagy vász-
nát, egy monumentáli-
san hatalmas képet, 
amelylyel egyszeriben 
a legelső sorban fu-
tott be. 
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Azonban e raffinált, dekadens Vonáshoz, 
a művészek jelentékeny csoportja soha 
sehol nem tudott, nem akart simulni. 

A mi konzervativjeinknek izlése nem 
azonosította a dekadenciát a francia 
szellemmel, nem Páristól fordult el. Csu-
pán a Van Goghok és Toulouse-Lavtre-
cek kificamodott művészetét utasította el 
és a Lucien Simonok, a Besnardok, 
E. Blancheok kecsessége a mintaképe. 

Elsősorban Burghardt Rezső üde leány-
aktjai tükrözik ezt a felfogást. Burghardt 
szemfényvesztő ügyességgel, de ami fon-
tosabb, mély szenzibilitással festi egy-
szerű kis tájképeit. Hollandi sorozatának 
egy darabja a kiállítás legszebb képe. 

Ugyancsak lüktető frissesség él Sándor 
József képeiben is. Egy kapualja, egy 
sikátor, egy parkrészlet hatása ragadja 
meg a szemlélőt. 

Szüle Péter raffinált stílusa az egyetlen 
itt, amely közeledést mutat a dekadens 
Ízléshez. Annál bájosabb alvó leányaktjá-
nak ügyefogyott elhelyezkedése. Parkszéli 
ácsorgó alakjai pikáns impressziók. 
Szenzációs páholyjelenete pedig apró 
méretében is drámai izgalomtól feszül. 

Pentelei Molnár Jánost pompás téli 
tája uj képességerői mutatja be. Fino-
mak" és érzékien színesek a Czencz János 
kis figurális képei. Hatásosak és jól jel-

ORBÁN DEZSŐ 
festőművész, kinek tiszteletére fényes sikerű kiállítása 
alkalmából a Helikon vezetősége bankettet rendez 

FE^ZTT MASA 
fes tőművésznő az Ernst-Muzeumban rendezett 

kiállításán a művészek általános elismerését vivta ki 

lemzettek Csuk Jenő paraszt zsánerké- ' 
pei, valamint szántásai. Kálmán Péter 
bravúros előadás fölött rendelkezik. 

Az idősebb mesterek közt Katona 
Nándor tájsorozata' megejtő költészetével 
emelkedik ki. Dudics Andor Madonnája -
színben és tónusban finom dekorativ 
kompozíció. Boruth Andor női arcképe 
festői előadásban igen jeles. Tolnay Ákos 
besnyői tisztása a természet hangulatos 
interpretációja. Udvary Géza olasz párja 
mély atmoszférájában is vidám har-
moniáju. Kunvald Cézár pasztelinteriőrje, 
Knopp Imre arcképei, Tornai Gyula keleti 
képei. Deák Ebner Lajos „Pihenő"-je, a 
mesterek érdemes alkotásai. Hódolat-
keltő Stetka Gyula „Sirbatétel" vázlata, 
nemes csoportképzésével. 

A szobrászok jelentékeny részt kérnek 
maguknak a sikerből. Hogyne, hisz anya-
gilag is az ő részükön jelentkezett elő-
ször. Elsőnek Lux Elek stílusos bronz 
táncosnője kelt el, mellyel a művész ön-
magát multa felül. Pompásak Róna mes-
ter pajkos pogeny szobrocskái. Lányi 
Dezsőt legújabb portréje töretlen jellemző 
erejében mutatja. Gárdos Aladár Lédája 
minden porcikájában átérzett, meleg test. 
Horvay János, Ligeti Miklós, Margó Ede 
valamennyien hozzájárultak müveikkkel 
az ünnepi megnyitó fényéhez. 



Művészeti aukció 
A Magyar Nemzeti Reneszánsz T á r s a s á g V. 
művészeti aukciója a Fővárosi Vigadóban 

Budapest műértő és műgyűjtő közön-
sége nagy érdeklődéssel várja a Magyar 
Nemzeti Reneszánsz Társaság V. művé-
szeti aukciója kiállításának megnyitását. 
Ezek az aukciók gazdag és válogatott 
anyagukkal, vala-
mint az aukciót meg-
előző kiállítás újszerű 
interiőrjeivel annyira 
elütnek minden sab-
lontól, hogy komoly 
művészeti eseményt 
jelentenek. Április 
20-án pénteken a 
Fővárosi Vigadóban 
megnyíló kiállítás ez-
úttal a szokottnál is 
nagyobb érdeklődés 
re tart számot, mert 
annak gerincét Ma-
gyarország egyik leg-
első, szisztematikus 
gyűjteménye, báró 
Nyáry Albertnek hi-
res magyar fajánszai 
és üvegei alkotják. 
Érdekes da-
rabjai : az 
aranydeko-
ros holicsi 
fajánszok, a 
figurális Ho-
licsok egész 

tömege, 
amelyek kö-
zül különö-
sen szép az 

PETÓFI SZOBOR 
a Renaissance Társaság művészeti aukciója 

itt bemutatott, pongyeloki gyárban min-
tázott Petőfi mellszobor. 

De muzeális értéket jelentenek a Cas-
telli modorú holicsi tányérok, Benczúr. 
Barabás, Munkácsy festmények, régi 

mesterek nevezetes 
képei, néhai gróf Te-
leki László tulajdonát 
képezett grafikai 
gyűjteménynek egyes 
kiváló darabjai, a 
Flesch-féle keletázsiai 
gyűjtemény, a sok 
értékes elefántcsont, 
ezüst, arany, bronz 
műtárgyak, antik sző-
nyegek, bútorok is. 

Külön érdekessége 
az aukciónak báró 
Nyáry Albert festő-
művésznek, boldo-
gult Lofczmester egyik 
kedves tanítványá-
nak 80 drb. festmé-
nye is. A kiállítás a 
Fővárosi Vigadó ter-

meiben 20, 
21,22-énd.e. 
9-tőleste 7-ig 
lesz nyitva. 
Az aukciót 
típr. 23-tól 
május 5-io 
den hétköz-

napon d. u. 
V«4 órakor 
kezdik. 

MŰTÁRGYAK a Renaissance Társaság művészeti aukcióján 
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O L I V E R , A P L E V N A I B O S 
Regény. Irta : HARSÁNYI ZSOLT SZAKMÁRY ISTVÁN rajzaival 

A Kennelből első lakásomra, Ágothay 
báróhoz kerültem. Finom, kedves, elegáns 
öregúr volt, nekem' felejthetetlen atyai 
barátom. A Baross-utcában lakott egy régi 
ház egész első emeletén. 

Ennek a finom, arisztokratikus lakásnak 
a miliőjében kaptam első benyomásaimat 
és az őreg Ágothay báró, aki a Kennelből, 
rendkívül magai áron váltott magához, 
személyesen oktatgatott az első elemi isme' 
retekre, amelyeknek most, mint filmszí-
nész, akkora hasznát veszem. Végtelenül 
megértő, jóságos, türelmes úriember volt, 
ámbár a türelmét nem is vettem igénybe, 
mert természetadta éles eszemnél fogva 
rendkívül gyorsan haladtam. Tőle tanul-
tam a hátsó lábaimra ülni, vezényszóra 
pitizni, halottat tettetni, eldugott zsebken-
dót megkeresni. 

Mikor a báróhoz kerültem, minden ked-
den és pénteken ebéd után egy nyúlánk 
fekete hölgy jött oda Ez Lídia volt, ten-
cosnő és a báró barátnője. Lidia pontosan 
érkezett, az öreg báró finoman kezet csó-
kolt neki, odavezette a kis asztalhoz, ahol 
a fekete, a likőr, meg a kártya már ki volt 
készítve, ketten nekiültek, feketéztek, aztán 
paszianszot játszottak fél hatig, akkor 
hárman lementünk a ház előtt várakozó 

fiakkerbe és ko-
csikáztunk hét-
ig Hétkor el-

. azután paszianszot já tszot tak félhatig . . . " 
Szakmáry rajza 

(2) 
dia öltözőjében tartózkodtam, a báró 
nézte az előadást. Előadás után elmentünk 
a Nemzeti Kaszinó utcai éttermébe vacso-
rázni, utána hazakísértük Lídiát és a ka-
punál elbúcsúzván, mi is hazamentünk a 
Baross-utcába. 

Egy szép keddi délután azonban Lídia 
azzal a bejelentéssel lepte meg a bárót, 
hogy férjhez akar menni. 

— A karmester megkérte a kezemet. Ezt 
az alkalmat nem szabad elmulasztanom. 

A báró egy ideig megütődve hallgatott. 
Aztán megfogta a Lidia kezét. 
_ — Hát nem jobb dolga van mellettem ? 
Öregember vagyok, még kézcsókkal is 
ritkán háborgatom. Csak arra kell nekem, 
hogy magányos öregségemben legyen mel-
lettem valaki. Gondolja meg. 

De Lidia a feiét rázta. Este még haza« 
kisértük, de többet nem volt nálunk. Már 
boldog voltam, hogy én leszek az egyetlen, 
akivel a drága őreg báró megosztja agg 
és finom magányát. De korán örültem. 
Mert egy hónap múlva betértünk egy 
józsefvárosi kis moziba. A báró lakkcípő-
jére ugyanis rálépett valaki sáros lábbál 
és ő mint finnyásán tiszta ember, bement 
a moziba, hogy ott majd talál valami 
személyzetet, aki letörli a cipőjét 

Alig egy páran lézengtek az előcsarnok-
ban, töb» 
bek kö-
zött egy 
cukorka -
áruló kis-

asszony. 
Kis ron-
gyos lány 
volt, a ci-
pője fer-
desarku, 

a blúza 
könyöke 

lyukas, à 
kócos szó. 
ke haiába 
nagy, ko-
pott feke-
te másli 

volt fonva. Én csak ugy félvállról szagol-
tam oda hozzá, nem sejtettem, hogy ez a 
nő milyen jelentékeny szerepet fog játszani 
életem későbbi folyásában 

A báró megszólította a rongyos fruskát. 
Végtelenül udvariasan kalapot emelt és 
igy szólt hozzá: 

— Drága kisasszony, nagyon hálás vol-
nék, ha valami ronggyal megtörölné a 
cipőmet. Nézze, hogy letaposták. 

A kisasszony ránézett a báróra, elvlgyo-
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rogta magát, letette a tálcáját, 
amin a cukorkák voltak és le» 
térdelvén a főidre megtörölte a 
báró cipőiét. Valóban rongy-
gyal: a szoknyája aljával. Aztán 
felkelt és egy nézéssel szem* 
ügyre vette a bárót. Alulról, 
oldalt felfelé, — viccesen és 
szemtelecül. 

— Nagyon köszönöm, — 
mondta a báró és elnevette 
magát, — leszek bátor egy 
csekélységet . . . 

És nyúlt a tárcájáért. A kis-
asszony szeme megvillant. Mo-
hón odanézett a báró kezében 
kinyiló tárcára. 

— Jaj de jó, veszek csokolá-
dét,— mondta gyorsan. 

— Ugy szereti ? 
— Mint egy őrült. 
— Hát mért nem 

eszik ? Van magának 
elég. 

— Ebbül nekem fia' 
tal enni. Maj kapnék 
egy frászt. 

— Vegyen, ameny 
nyit akar 

A kisasszony ma-
- rokkát tömte a szájá-

ba a csokoládét és ugy 
ette, mint aki halálo-
san éhes. Azt hiszem, 
éhes is volt. 

— Hogy hívják ma' 
. gát, kisasszony ? 

— IIa, — mondta a 
cukruslány, de alig 
lehetett érteni, 
tele volt a szája. 

— Hány éves ? 
— Tizennyolc, 

höhö. 
Vigyorgott. — Tele 

•zájjal is vigyorgott. 
Minden ok nélkül vi-
gyorgott. A báró meg-
vette neki az egész 
csokoládét, aztán nyá' 
jasan búcsúzott. De a 
lány utánaszólt : 

— Holnap is győj' 
jön ide, pali bácsi. 

A báró roppantul 
mulatott ezen. És más-
nap megint benéz-
tünk a moziba És 
harmadnap megint. Két hónap múlva min-
den kedden és pénteken ebéd után beállí-
tott IIa. Jószagu volt és elegáns. Fél hatig 
kártyázott a báróval, akkor elmentünk 
kocsizni, aztán moziba mentünk. IIa elő' 
szőr mindig abba a kis fülledt moziba 
akart menni, hogy régi ismerőseivel bá' 

multassa magát, de aztán ráunt és elő-
kelőbb mozikba kivánkozott. A báró min-
dig megvesztegette a jegyszedőket, hogy 
én is bemehessek. De én őszintén szólva 
nem sokat láttam a filmekből. A báró 
ölében szundikáltam. 

Nagyon szép és kellemes ideje volt ez 
életemnek. A legkellemesebb emlékeim 
máig is a kocsizások. A báró meg lia a 
nagy ülésen ültek, én szemközt a kicsin, 
a gummirádlis vidáman és nesztelenül 
robogott, csak a lovak patái csattogtak, 
a kellemes napfényben kéjesen behunytam 
a szememet és egyenesen felfelé tartott 
orrom távoli ibolyaszagokat csipett el a 
levegőben. 

De ezek a gyönyörűséges idők, sajnos, 
hirtelen véget értek. A bárót szivszélhü' 
dés érte. Egy reggelen szokása ellenére 
nagyon soká nem csengetett értem és a 

komornyikért. Fél tizenegy 
kor bementünk és hojtan ta' 
láltuk az ágyban. Nem is pró' 
bálom elmondani, milyen sú-
lyosan szenvedtem ettől a tra-
gikus csapástól, amely meg-
rendítően hatott zsenge ideg-
zetemre és nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy most ko-

- romnál érettebb és gondol-
kozóbb lény vagyok. Az élet 
nagy csapásai igen hasznosak, 
mert bölccsé nevelnek ben-

ogy 

hő-

„Legkellemesebb emlékeim máig is a kocsizások" 
Szakmáry rajza 

nünket és bizonyos fölényt adnak a sora 
kicsinyes nyomoruságaival szemben. 

Erre a sztoikus életfelfogásra szüksé-
gem is volt. A hányattatások és botrá-
nyok hosszú sora következett rám. Az 
első botrány az volt, hogy a temetést kő-
vető napon a báró lakásán találkozott a 
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„Elindultam . . . Pest felé . 

kisirt sze-
mű lia a 
báró tá-
voli roko-
nával és 

örökösé-
vel, Gesz-
terédy úr-
ral. 

Kapzsi 
és nagyon 
kellemet-

„ , . len ember Szakwary ,ajza v o J t gz a 

Geszterédl 
Első pillanattól fogva nagyon utáltam, 
mert heves macskaszagot konstatáltam 
rajta. Mikor a temetés után feljött 
a szőnyegekből, szivarszipkákból, vadász-
trofeumokból és pikáns műlapokból álló 
örökséget átvenni. Hát találta a lakásban. 
Rémületes botrányt csapott, orditozott és 
Ilát kikergette a lakásból. Aztán rátámadt 
Gusztávra, a komornyikra, hogy bizonyo-
san maradt az öreg után készpénz is, meg 
értékpapír is, de Gusztáv ellopta. Hát 
Gusztávot én nem nagyon szerettem, mert 
ha az öreg báró nem látta, gyakran go-
romba volt hozzám, de arról jót állok, 
hogy nem lopott soha. Geszterédy vén 
tolvajnak nevezte és rárivallt, hogy adja 
elé, amit eldugott. Erre Gusztáv sarkon 
fordult, köszönés nélkül elment és ké' 
sőbb egy hordárt küldött kis kocsival a 
holmijáért. 

Én tehát ott maradtam Geszterédy sza-
bad prédájául. És itt lép be életem törté-
netébe a Fercsák-fivérpár. Fercsák István 
hivatalszolga volt a kultuszminisztérium-
ban és házmestere a Baross-utcai háznak. 
Ez a Fercsák figyelmeztette Geszterédyt, 
mikor a nagy butorkocsira az emberek 
felrakták a báró hagyatékát: 

— A kutyát ne méltóztassék itt felejteni. 
Geszterédy leplezetlen utálattal pillan-

tott rám. Nem értett kutyákhoz, külön-
ben megtartott és drága pénzen eladott 
volna. Egy kissé gondolkozott, aztán le-
gyintett és igy szólt : 

— Csak tartsa meg maga. Majd még 
etessem is. 

A házmester örült. Ő jól ismerte a pénz-
értékemet, mert jelen volt, mikor a báró 
megvásárolt ens;em, ő is hozott haza. Most 
tehát megtartott és újsághirdetést tett 
közzé, de nem jelentkezett vevő, ami ter' 
mészetes is, hiszen korunk egyik jellemző 
rákfenéje a farkaskutya-divat. Egy drót-
szőrü foxi nobilis szépségét ma nem tud-
ják értékelni. 

Fercsák István tehát tízezer korona 
készpénztartozás fejében átadott a fivéré-
nek, Fercsák Mihály Magdolna-utcai bá-
dogosnak. A bádogos eladott egy Krauszné 

nevű hölgynek, aki ventillátort javíttatott 
nála Krausznénak azonban kis gyerekei 
voltak, kanyarót kaptak és az orvos azt 
mondta, hogy bizonyosan én hoztam a 
lakásba a bacillusokat. Erre odaadtak a 
bejárónénak, akinek a sógora tapacéros 
volt Óbudán. Ezeknél laktam egy hétig. 
Végre megelégeltem. 

Egy este, mikor a tapacéros részegen jött 
haza és nyitva hagyta a kaput, kiszöktem 
az utcára. A villamos sinek mentén ügetve 
eljutottam a Margithidon át Pestre. Itt 
órák hosszat igen éhesen kószáltam. Éj' 
szaka két órakor már olyan fáradt voltam, 
olyan éhes, hpgy lefeküdtem a Nyujork 
kávéház bejárata előtt egy kősarokba és 
vártam a jószerencsét. 

Záróra volt, éppen jöttek ki a vendégek. 
A körúton robogva száguldozott az ilyen' 
kor hirtelen felélénkülő kocsiforgalom. 
Emberek jöttek-mentek, rám nem figyeit 
senki. 

Azokat, akik a Nyujorkból kijövet pom-
pás autókba és kinálkozó fiakkerekbe ül-
tek, egy vékony fiatalember nézte. Ott áll-
dogált a homályba húzódva, a két kezét 
mélyen lesülyeztette a ványadt felöltője 
zsebébe és bámészkodott. A szép toalette' 
ket, a kacagó nőket, a gazdagokat bámulva. 
Csak nézett és mohó, sóvár szemmel 
figyelt. 

Aztán elhaladtak az utolsó vendégek is, 
a körút lassanként csendesebb lett, csak 
egy-egy jókedvű részeg verte fel a csendet, 
meg egy-egy robogva rohanó konflis. De 
a fiatalember még mindig ott állt. 

Hosszút, nagyot sóhajtott végre és ő is 
menni akart. Ekkor megpillantott engem. 
Csodâlkçzott és pisszentő hangon magához 
hivott. Én fáradtan, letörten és szerencsét' 
lenül odamentem hozzá és megszagoltam 
a kezét, amellyel lenyúlt, hogy megsimogas' 
son. Derék és jószivü embernek Ítéltem 
a szagáról. Hevesen megcsóváltam a 
farkamat. 

A fiatalember elindult és hátranézett. 
Mentem serényen utána. Biztatott, hogy 
csak menjek vele. Minduntalan hátranézett» 
hogy követem-e és én követtem. Szeretem 
a gyors elhatározásokat, elhatároztam, 
hogy ez az ember lesz a gazdám. 

így ismerkedtem meg Gellér Endrével, 
aki akkor állás nélküli hirlapiró volt, ma 
pedig a Vesta-filmgyár r.-t. előkelő és hír-
neves fiatal igazgatója. (Folyt, köv.) 

Irodalmi e semény! 
GELLÉÜT LAJOS : 

Irás egy emberről, aki 
mindenképen boldog 

akar lenni 
Kapható a „Szinházi Élet" könyvesbolt jában, 

VII., Erzsébet-körut 29. 
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A pekingi truska 
A napkeleti Liliom Budapesten 

Norma Talmadge azok közé a nagy film-
divák közé tartozik Amerikában, akiről min-
den héten pontos jelentést adnak le a kétszáz 
oldalas, pompás illusztrációkkal ékesített 
amerikai filmszaklapok, hogy milyen film 
főszerepét játssza jelenleg, mely szerepeit 
fejezte be és milyen tervekkel foglalkozik. 
Tudvalevő ugyanis, hogy Amerikában két 
nagy, mindent uraló filmtröszt van. Az egyik 
a Famous Players, a másik a First National. 
Ez utóbbi kötelékébe tartozik Norma Talmadge 
is nővérével, Constance Talmadge- al együtt. 

Ennek a nagy trösztnek keretében ők egészen 
önálló társulatot képeznek, amelynek Norma 
Talmadge férje. Joseph Schenck az igaz-
gatója. Ennek a világhírű társulatnak volt 
idei legnagyobp szenzációja a Pekingi fruska 
(Napkeleti liliom), amely most kerül szinre 
a Coruin-szinházban és az Urániában. Egyike 
ez azoknak a filmeknek, amelyeknek elké-
szítése előtt a hatalmas trösztvezér azt az 
amerikaiaknál ritka kijelentést tette, hogy : 
„mindegy, akármennyibe kerül, de olyan 
legyen, hogy az egész világ beszéljen róla!" 
És az eftéle kijelentés nem marad frázis 
Délamerikában, hanem a dollárok milliói 
indulnak meg ilyenkor és gurulnak szét a 
legszeszélyesebb világrészekbe. Mert a Pekingi 

NORMA TALMADGE és SIDNEY FRANKLIN 
a „Napkeleti liliom" cimü Orion-film felvétele közben (Corona, Uránia) 
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fruska felvételei nem műtermi Kínát ábrá-
zolnak és nem a mozigyárakban éoültek fel 
a kínai utcák, hanem valóban Peking és 
Kína festőien szép utcái és tájai, virágos-
kertjei, érdekes tömegei elevenednek meg a 
nézők előtt. Ez bizony nem operette-látvá-
nyosság, hanem szigorúan a helyszínen 
készült földrajz és éppen ezért egészen 
sajátságos az a báj, amely elömlik ezen a 
rendkívüli filmen. Levegője, tempója vígjátéki, 
csupa ötlet és kedves szellem. Az amerikaiak 
— sajnos — ugy látszik, ez egész világ jó-
kedvét kisajátították és már csak ők értenek 
ahhoz, hogy megkacagtassák az elsavanyodott 
emberiséget Mint egy bűbájos idill, ugy 
peregnek le előttünk a kedvesebbnél kedve-
sebb jelenetek. Norma Talmadge egy kis 
kinai bakfist játszik, akit egy modern 
rabszolgavásáron árvereznek el, mint gésát. 
Látni kell, hogy mit művelt az amerikai ren-
dező például ebből a kis jelenetből. Hogy 
milyen szellemes megfigyelései vannak, milyen 
•érdekes alakokat keltett életre a vásznon. 

Ami groteszkséget a keleti embertömeg ter-
mel, azt mindet megörökítette a felvevő ma-
sina. Mint egy eleven, pompás karrikatura 
gyűjtemény peregnek le előttünk sorba a 
mulattató figurák. A kis gésát egyébként egy 
amerikai yenki vásárolja meg, egy rokon-
szenves fiatalember, aki feltűnő négy haj-
landósággal viseltetik a gyönyörű teremtés 
iránt. Ámde ezt nagyon rossz szemmel nézi 
egy sárga kalandor Don Juan és a vásár 
után megindul a fehér fiu és a kinai kalan-
dor között az élet-halál harc. Ez a nőért 
való küzdelem, amely a filmvígjáték túlnyomó 
részét betölti, zseniális keveréke a vígjátéki 
és drámai elemnek. Ezek a kalandok a lát-
ványosságok egész során visznek végig ben-
nünket és Kínának kissé naiv környezetéből 
a legmozgalmasabb és legmodernebb ame-
rikai világvárosokba rándulunk ét. Az uj 
amerikai film összes vezető elveit hűen lát-
juk érvényesülni ezen a nagyszabású képen : 
káprázatos külső keretek, nagyszerű színé-
szek, egészséges életfilozófia, a tanításnak 
szinte észrevétlen becsempészése a legkelle-
mesebb és leggyönyörködtetőbb formában. A 
vígjáték csattanójául kiderül, hogy a kii kínai 
lány tulajdonképen nem is kinai. hanem fe-
hér szülők gyermeke. Hamisítatlan amerikai 
morál ez is, amely gondosan ügyel a faj-
keveredés törvényeire és nem tűri, hogy egy 
vérbeli yenki egy sárga fajtabeli leányt ve-
gyen feleségül, még akkor sem, ha az olyan 
rokonszenves, mint ennek a vígjátéknak a 
hősnője. 

Inkább kideríti róla, hogy európai, vagy 
amerikai házasságból származott. Norma 
Talmadge egészen sajátszerű eszközökkel hó-
dítja meg a közönséget. Nem a nagy kitöré-
sek, fellobogások színésznője, hanem ereje a 
mozdulatok harmonikus finomságéban, a 
játéknak eleven ritmuséban és szellemessé-
gében rejlik. 

Budapesten 
dől el a .bokszmérkőzés 

világbajnoksága 
Carpentier és Dempsey hétfőtől kezdve 

a Mozgókép-Otthonban mérkőznek 
Még mindenkinek élénk emlékezetében él 

az a páratlan érdekességü box-meccs, ame-
lyet a fehér Carpentier és a néger Dempsey 
egymással vívtak és amelynek során egy korom-
fekete bőrű nyerte el a bokszolás világbaj-
nokságát. Ez akkoriban valósággal forrada-
lomba hozta Londont és New-Yorkot. Szinte 
attól kellett tartani, hogy a felháborodott fe-
hérek általános néger línchelést fognak ren-
dezni. Viszont a négerek valóságos nemzeti 
hősként ünnepelték dicsőséget hozó fekete 
bajnokukat. A mérkőzést százezrek nézték 
végig, egy-egy jó helyért mesébe illő vagyo-
nokat fizettek. Három filmgyár kapott horri-
bilis dijak ellenében engedélyt arra, hogy 
ezt a mérkőzést felvegyék és ez a három 
filmgyár három különböző helyről fotografálta 
a páratlanul izgalmas mérkőzésnek minden 
egyes mozzanatát. A verseny végén a három 
filmgyár fuzionált egymással, kölcsönösen 
összeegyeztették felvételeiket és a legsikerül-
tebbeket azután egy egységes egészbe fog-
lalták olyképen, hogy a bemutatóra kerülő 
film a legtökéletesebb és minden egyes moz- -
zan.atot plasztikus tökéletességgel visszatük-
röző képe lett a mérkőzésnek. Mintha nem 
is filmet látnánk, hanem személyesen ven-
nénk részt a versenyen, amelyet az első 
összecsapástól az utolsóig végignézünk. Lát-
juk az ordító, izguló tömeget és egyszerre 
csak azon vesszük magunkat észre, hogy 
magunk is izgulunk és kiabálunk, elfelejtjük, 
hogy csak filmet nézünk. 

A sport mellett a nemes művészetről is 
bőven gondoskodott a Mozgókép Otthon e 
heti műsora, amelynek értékes gyöngyszeme 
a nagy amerikai film a Nevető könnyek, 
amelynek főszerepeiben Alma Rubens, Vera 
Gordon és Gaston Glass ragyogtatják előkelő 
művészetüket egy végtelen finom művészettel 
és poézissal felépített cselekmény keretén 
belül, amely New-York gettóján keresztül 
az olasz királyi család fényárban uszó palo-
tájáig vezet. Egy egészen alulról felfelé len-
dülő művész karríérjéről szól ez a dráma, 
amelynek mozgató motorja egy rajongó, nagy-
szerű szerelem. 
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Szomory Dezső színmüve 
a Royal'Apolloban 

Az idei tavasz valósággal renaissancesza 
lett a magyar filmeknek. Balogh Béla Fehér 
galambok fekete városban cimü életképe 
nyitotta meg a sort és nyomban utána a 
Star elevenítette fel a magyar filmek arany" 
sorozata címmel a régi, virágzó filmgyártó 
évek legszebb termékeit, most pedig a Royal-
Apollo tűzte műsorára Deésy Alfréd Péntek 
este cimü filmdrámáját, amelyet a jeles 
rendező Szomory Dezső hasonló cimü szín-
darabjából készített. Szomory színmüve annak 
idején a Nemzetiben került szinre emlékeze-
tes sikerrel. A kiváló szerzőnek ez a mun-
kája szinte egészen külön szigetet képez 
többi színdarabjai között, mert míg Szomoryt 
általában nyelvének különös zengő szépsége 
jellemzi és néhány fülledt levegőjű helyzet-
nek mesteri kiélezése, addig a Péntek este 
e jelességeken felül még rendkívül dus 
cselekményü is. A meglepő és drámai for-
dulatokban gazdag mesében Deésy észre-
vette a filmszerűséget és szerencsés kézzel 
oldotta meg a szcenárium kérdését. A dráma 
film feldolgozásában uj színeket nyert, tágabb 
perspektívája lett, emberei nagyobb mozgá-
suak, életük, vergődésük több mozaikszemből 
rakódik össze. Deésy szeret mozgalmasan, 
színesen rendezni, tudja, hogy egyes hatásos 
jeleneteket miként kell aprólékosan kihasz-

nálni, embereit jól csoportosítja és jelenete 
képszerüek. Munkáját általában bizonyos 
markáns.|.erö jellemzi és az a sajátságos 
valami, amit legtalálóbban magyaros levegő-
nek nevezhetnénk. Deésy minden munkáján 
megérzik a magyar föld és magyar nép szel-
leme, Ízlése, lelke. Néha kissé súlyosan hang-
súlyozza ezt még olyan jelenetekben is, 
amelyek tartalmuknál fogva másféle színe-
zést követelnének, de Deésy nem tud és talán 
nem is akar más lenni, mint mindenekfölött 
magyar film rendezője. Dicséretül és nem 
gáncsként emiitjük ezt, mert hiszen a kül-
földet nagyvonalúságaiban nagy szegény-
ségünkben amugysem tudjuk utánozni, igy 
legalább a magyar különlegesség legyen az, 
amely létjogot és érdeklődést biztosit számára 
a világpiacon. 

Jól esik nézni és nagy gyönyörűség a nagy-
szerű magyar művészgárdának szereplése a 
filmen. Milyen remekül játszanak ezek a 
gyönyörű leányok, asszonyok és fiuk I Milyen 
istenáldotta drága tehetségek, mennyi pénzt, 
világhírt lehetne vélük kivirágoztatni, ha ter-
melési lehetőségeink olyanok volnának, mint 
a szerencsésebb amerikaiaké vagy fran-
ciáké I 

A péntek este szereplői : Fenyvessy Emil, 
Szerémy.Zoltán a Vígszínház művészei, Szu-
chányi Éva, a Deésy-filmgyár művésznője, 
Olgyai László, a kassai színház uj bonvi-
vántja és Verebes Ernő, a Blaha Lujza Szín-
ház tagjai. 

Szuchányi Éva és Szerémy Zoltán a PÉNTEK ESTE cimü film főszerepében 
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Jackie Coogan 
1001 puszit küld a Szinházi Élet olvasóinak 

Kedves levelet kapott a Szinházi Élet 
New-Yorkból Halmi Zoltántól, a Famous 
Players Lasky Corporation plakátrajzoló' 
jától. íme a levél! 

• Eu>t©us Players - Laskv C k̂p̂ kaitjoí! 
gianmartÇjïdura Sfrhraft ÇUdmti 

Kedves Szerkesztő Ur! 
A napokban alkalmam volt Jackie Coo-

gan-nal, a világ legnagyobb gyereksziné-
szével beszélni, megmutattam neki a „Szin-
házi Élet" hatodik számát, melyben a 
fényképei voltak leközölve a „My boy" c. 
filmből, a cikket pedig, melyet Márkus 
László irt, lefordítottam neki angolra. El 
vott ragadtatva és a lelkemre kötötte, hogy 
küldiem el a „Szinházi Élef-nek számta-
lan üdvözletét és ezer és egy (thousand 
and one) pusziját. Én megígértem neki s 
mikor elbúcsúztam tőle, autójából vissza-
kiáltott : and don't forget it"„Goodby" ! 

A levélben mellékelten küldöm az $ 1001 
puszit, remélem szerencsésen meg fog 
érkezni. 

Tisztelettel 
Melléklet Halmi Zoltán 

Jackie Coogan 
1000 és egy 

puszija 
Az ezer és egy puszit köszönettel itt 

nyugtázzuk. 

A Lloyd Bank R. T. 1922. évi mérlege 
200 millió K alaptőke mellett 58,237.650 51 K 
tiszta nyereséggel zárult. Az igazgatóság a 
f. é. május hó 5-én tartandó közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy részvényenkint 50 K 
(121/2*/o) osztalék fizettessék, 25 millió K pedig 
tartalékalapra fordittassék. Az intézet saját 
tőkéi a sikeresen keresztülvitt tőkeemeléssel 
együtt 600 millió K-t a bank által kezelt 
idegen tőkék 1567 millió K-t tesznek ki. 

A titokzatos két kérdőjel 
A rejtélyt a Helikon-mozgó igazgatósága 

oldotta meg 

Mozikérdésekről elmélkedni, ma már hasz-
nos és mulattató foglalkozás. A napsugaras 
tavaszi délelőttön a Dunakorzón ugy egy óra 
tájban a moziszakma tagjai összetalálkoztak 
és mozikérdésekről elmélkedtek. A mozikér-
dések során felmerült az a kérdés, vájjon 
az utcai plakátokon levő két kérdőjeles hir-
detés mozireklámot jelent vagy sem. Az. 
egyik ismert igazgatót a kíváncsi szemek 
csillogó gyűrűje vette körül és figyelemmel 
hallgatták érveléseit. Már-már véget ért a 
gyűlés, amikor hírnök jött és pihegve szó :tl 
A Helikon-mozgó előcsarnokéban is láttam 
a titokzatos hirdetést, menjünk oda, ott meg 
tudják oldani a rejtélyt. 

A Helikonban az igazgatónak és a körülölte 
álló híveinek nagysokára megadta- az igaz-
gatóság a felvilágosítást, amely így hangzott : 

— A két kérdőjeles plakát azt jelenti, hogy 
a Helikon újdonsága Az örök csend tornya 
cimü izgalmas hatfelvonásos dráma, a fő-
szerepben Magda Sonjával. Ezt a páratlan 
filmet egy Willy West-burleszkkel: a „Vigyázz, 
ha jön a finánc"-cal játsszuk együtt. 

Ez a két kérdőjel titka. 

T H l t i r M S D Budapes t , Szondi -u tca 11. sz. 
I u r v u c r t T e l e f o n : 1 7 2 - 2 7 . 

Ápr. 19—22. Fehér galambok, fekete városban. 
Apr. 23—26. Szenzációs u j műsor. 

r A O I U I C M Erzsébet-körut é s Dohány-u. 
U M K I V I C r a sarok Tel.: József 1 2 9 - 5 4 . 

Ápr. 19—22-ig. 
Démoncirkusz és a kiváló burleszkműsor. 

Ápr. 23—25-ig. 
Isten cseiédkéje és a Blackroki világítótorony 

M V I 1 / 2 A T Bpes t , Teréz-kőrut 41. s z á m . 
IM T U U M 1 Telefon : 7 1 - 6 2 . 
íft. 19—22. Égő vágyak, Asszonybitorló. 
Ápr. 23—25. Kincs, ami nincs, Párisi apacsok. 

FövArosI Nagymozgó, Rakóczi-ut 7U. 
Ápr. 19—22. Fehér galambok fekete városban. 
Ápr. 23—25. yvette. Madame Pomerri. 

OLYMPIA VH? a Erzsébet-körut 26. sz. 
Ápr. 19—22. Cirkusz Torselli és a Kiváló műsor. 
Ápr. 23—25. tüzek (Yutte) és a íényes kísérő műsor. 

E L I T E - M O Z G Ó f Bpes t , Lipót-körut 16. 
Ápr. 19—22. Fehér galambok fekete városban. 
Ápr. 23—24. Égö vágyak és a klsérö műsor. 

U C C T A Bpest , Erzsébet -körut 39. s zám. 
» C O 1 M Telefon : József 2 6 - 3 9 . 

Ápr. 20—26-ig. 

Gyilkos szenvedély, Kelet leánya 

HELIOS-MOZGÓ 
ápr. 2 0 - 2 1 . Pokol kapuja. 
ápr. 22. Hívatlan vendég és Robbi maradj az 

ágyban. 
ápr. 2 3 - 2 4 . A- „Királynő" kegyence. 
ápr. 25—26. Égő vágyak és a kisérő műsor. 



Attrakció-verseny a Kamarában 
Izgalmas tavaszi finish 

Minél előbbrehaladottabb a szezon, annál 
értékesebb és érdekesebb filmeket kell be-
mutatniok a mozgóképszínházaknak, hogy fo-
kozni tudják az elkényeztetett közönség ér-
deklődését. Nagy szó ez az idei szezon ese-
ményei után, amelyek néhány hónap alatt 
különbet és meglepőbbet hoztak, mint az 
eddigi esztendők összesen És mégis,, a Ka-
mara megtalálta a sikernek egészen eredeti 
és uj kulcsát. Műsorát ugy állította össze, 
hogy egyik felén a legnagyobb sikereket ara-
tott magyar filmeket újítja fel, másrészt pe-
dig ízelítőt ad abból a szédületes iramból, 
amelyet az amerikai filmgyártás egyre meg-
lepőbb termékei jelentenek a filmművészet 
fejlődésében. A magyar filmet ezen a héten 
a Szent Mihály cimü hatfelvonásos dráma 
képviseli, amelyben Petrovics Szvetiszlav, 
Petheő Attila, Makay Margit és Nordley Luci 
csillogtatják művészetük legjavát. A német 
arisztokrata körökben lejátszódó drámát mes-
terien rendezte Balogh Béla és a Síar-film-
gyár, melynek fénykoréban készült ez a film, 
megíepő bőkezűséggel tette lehetővé a külső 
díszes keretek felépítését. 

A másik nagy film egy amerikai Paramont-
film, címe a Nevető könnyek és megrázó, 
rendkívül poétikus történet keretében meséli 

el két szerelmes szív történetét. A cselekmény 
New-York festőien érdekes gettó negyedében 
indul meg és ennek érdekességét növelik a 
helyszíni eredeti felvételek, amelyek bepil-
lantást engednek ennek a zárkozott világnak 
eredeti életébe. A gettó nyomorát és homá-
lyos sikátorait azután vakító képek váltják 
fel, fejedelmi udvar, ahová a gettó gyermeke 
páratlan művészetével küzdötte fel magát. És 
ebben a ragyogó miliőben szövődik tovább 
a nagy szerelmi regény, amelynek a világ-
háború vet véget. Drámai jelenetekben halad 
a csúcs felé az izgalmas cselekmény, amely-
nek során béna karral tér meg a háborúból 
a hegedűművész, hogy soha. többé ne tud-
jon vonót venni a kezébe. És íme, csoda tör-
ténik. Amit az orvosok tudománya mér nem 
tudott jóvá tenni, meggyógyítja azt a szere-
lemnek mindennél nagyobb ereje. Nem lehet 
ezt a filmet meghatottság nélkül végignézni. 
A legnemesebb művészet és legszéditőbb ren-
dezői. tudás fogtak kezet, hogy minden apró 
szépséget tökéletes veretben vigyenek a né-
zők elé. 

A nevető könnyek, melyet a Radius-
filmgyár szerzett meg rendkívüli áldozatok 
érán, a mai filmművészet klasszikusai között 
követelhet jogosan helyet. 

Jelenet a Nevető könnyek cimü Radius-filmböl 
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Az idei első fürdőlevél 
Húsvét Abbáziában — Facchinok, akik magyarul beszélnek — Reg-
geltől estig fürdőruhában — Jön Beöthy í — Egy régi barát — 

A gyermekszáj 
Abbázia, 1923 április 

Végül egy riport, melyért nem a minden 
percben megálló budapesti villamoson, sem pe-
dig a rozzantságáról világhíres konflison kel-
lett mennem, hanem a Délivasut egy héttel 
előre megrendelt hálókocsiján, a Budapest— 
Triest-i expresszen. Nagy hasznát láttam, az 
előrelátó intézkedésnek, mert különben aligha 

'lehetett volna helyett kapnom a húsvét kö-
rüli napokb.an. 

A háború előtti kellemes emlékek eleve-
nedtek fel előttem, mikor a — kényelmesnek 
aligha mondható zsufoltságu — vonat, vig-
kedélyü utasain végignéztem. Útitársaim — kik 
90%-ban Abbázia—Triest felé mentek — a 
társadalom elitjének minden rétegét képvi-
selték. Egy volt miniszter, jelenleg a képvi-
selőházon kivül maradt liberális politikus 

nagyobb társasággal, egy magasrangu állami 
hivatalnok, egy szkv. törzstiszt, egyik legna-
gyobb magyar gyár közismert vezérigazgatója, 
egyik legelőkelőbb nagybank elnökigazgatója 
a családjával, néhány ujságiró, egy Milánóba 
szerződött fiatal magyar táncművésznő és 
még számos társaságbeli kiválóság, valamint 
a kereskedelmi és gyáriparvilág néhány rep-
rezentánsa. Olasz vízummal ellátott útleve-
leinkre a Jugoszláv határ egyik állomásán 
teszik rá a jugoszláv „tranzitó" bélyegzőt, 
melyért 10 dinárt kellett lefizetni. Innen kezdve 
a tájék mind szebb és festőib lesz, mig végre 
Abbázia ráadja a természet koronáját és ki-
bontakozik a néma simaságában is impozáns 
hatást keltő tenger. 

Dacára a hosszú útnak, a fáradság leg-
kisebb jelét megcáfoló fürgeséggel ugrunk le 

Az abbáziai Lakatos-szanatórium szabad tengeri fürdője 
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vonatunkról, hogy a közönséget váró elegáns 
autók, kocsik és villamos közül választva, 
helyeinket elfoglalhassuk. Leszállva, harsány 
„facchino" kiáltással hordár után nézek, de 
a legnagyobb meglepetésemre a jelentkező 
hordár magyarul érdeklődik, hogy hová 
vigye podgyásszom. Több útitársammal 
közös kocsiba ülve, a dr. Lakatos-féle sza-
natóriumba hajtattunk, hol a szolgálatkész 
személyzet, legnagyobb részt magyar szóval 
— vagy legrosszabb esetben németül — üd-
vözölt. Pillanatok alatt mindenki el volt he-
lyezve, a még Budapesten előre rendelt szo-
bájában. Az ut porától megszabadulva, 1—2 
óra múlva az újonnan érkezettek és a ré-
gebbi vendégek már együtt társalogtak a 
szanatórium elegáns kényelemmel berende' 
zett szalonjában, honnan csakhamar az 
ebédlő fehérteritékei mellé telepedtek át. A 
francia szakácsművészet legkiválóbb termé-
keiből összeállított étlap, a legkényesebb 
ízlést és legmagasabb igényt is kielégítő 
ügyességgel lett összeállítva, mi a gondos 
vezetés kezeit engedi sejtetni. Érdeklődésemre 
bemutattak dr. Lakatos Zoltánnak, ki ugy 
a „Neues Kurhaus"-nak, mint a napokban 
megnyíló „Villa Jeanette"-nek adminisztratív 
vezetője és igazgatója. Mikor megtudja, hogy 
a „Színházi Elet" munkatársa vagyok, ma-
gyaros vendégszeretettel és szolgálatkész-
séggel invitál egy ebédutáni feketére, mely 
közben — a munkáért és vállalatéért ra-
jongó ember lelkesedésével — magyarázza 
szanatóriumának és a „Villa Jeanette"-nek 
célját. 

— Nagy gondot fordítunk arra, — mondja 
dr. Lakatos Zoltán — hogy az üdülő beteg 

IF/ï 

és az egészséges üdülő, egymásra ne hassa-
nak nyomasztólag, vagy károsan, mely cél-
ból két épületből áll a vállalat. A „Neues 
Kurhaus" — miként elnevezése is elárulja — 
modern, uj épület, mely a betegek és az 
egyéb gyógykezelésre vagy kúrára szorulók 
részére van berendezve. Ennek orvosi veze-
tője dr. Lakatos Mihály és dr. Lehel Sándor, 
kik a természetáldotta gyógyhatású klima és 
meleg tengeri fürdőmellett, a modern orvosi 
technika minden eszközével, teljes tudomá-
nyos felkészültségükkel szolgálják az arra 
szorulókat s aránylag rövid idő alatt vissza-
adják az egészséget az embereknek. 

— A „Villa Jeanette"-t — folytatja elő-
adásét Lakatos Zoltán dr. — elsősorban a 
nyaraló közönség részére rendeztük be és 
főleg nagyobb, több eyermekes családok 
elhelyezésére szolgél. Mindkét épület köz-
vetlen a tenger partján van, sőt a „Neues 
Kurhaus" saját tengeri fürdővel is rendelkezik. 

Kérésemre egy körsétára indultunk és jó-
magam is meglepődtem a szanatórium pom-
pás berendezésén. A délszaki növényektől 
pompázó kertben diszkrét lugasok hívogatják 
ölükbe a pihenést keresőket, majd a beépí-
tett homokfürdőben hangos gyermekkacaj 
teszi derűssé a környéket. A hatalmas terra-
szon nap- és Iégfürdőzők élvezik a szana-
tórium nyújtotta kényelmet és amerre csak 
nézek, mindenütt a szép és hasznos kéz-
fogóját látom. Érdeklődésemre megtudom, 
hogy mióta Abbazia olasz tengeri fürdő lett, 
sokkal szabadabb, színesebb az élet, külö-
nösen nyáron. Reggel fürdőruhában jönnek 
le a nyaralók és az üdülők s csólnakba ülve, 
vitorlázva töltik el délelőttjüket. Délután egy-

Fekvőcsarnok dr. Lakatos Viktor abbáziai szanatóriuméban 
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egy nagyobb uszodában 
zene szórakoztatja a kö-
zönséget, míg este hang-
versenyek, mozi, bél és 
— a pesti közönség ré-
szére elmaradhatatlan — 
kávéház (melyben szintén 
zene játszik) az, mi kel-
lemessé teszi az ittlétet. 
Beszélgetésünk közben a 
postás értesítést hoz, mely-
ben a budapesti előjegy-
zési iroda jelzi az Unió 
színházak vezérének, Be-
öthy Lászlónak jövetelét. 
Az irodába visszatérve, az 
előjegyzési k ö n y v b e n 
egész csomó közismert 
személyiség nevét pillan-
tom meg. kik között a 
művészvilágot Hegedűs 
Gyula és felesége, Sán-
dor Erzsi, Solti Hermin 
reprezentálják. 

Beszámolóm teljességé-
hez tartozik, hogy a fel-
sorolt előnyökön kivül 
egyik legnagyobb vonzó-
ereje a dr. Lakatos-féle 
szanatóriumoknak vi-
szonylagos olcsóságuk, 
melynek illusztrálására elegendőnek tartom 
felemlíteni azt, hogy a napi penzió (lakás és 
étkezést betudva) mindössze 30—40 lira. » 

Tekintve, hogy szerkesztőm utasítása sze-
rint nem elegendő, ha csak saját tapaszta-
lataimról irok, hanem igyekeznem kell 
más, indiferens személyeket megintervjuvolni 
obbáziai nyaralásuk körülményeiről és élmé-
nyeikről, Abbázia központjában és egyben a 
tengerszélén fekvő gyógyparkba mentem, hol 
az üdülők és nyaralók nagyrésze tartózkodik. 
Egyik ilyen sétám alkalmával összetalálkoz-
tam egy még a háború előtt Görögországban 
állást vállalt mérnök barátommal, kit Buda-
pestről való eltávozása óta nem láttam. A 
viszontlátás kölcsönös örömében, a kérdések 
özönével halmoztuk el egymást, melyek nagy-
részt nem érdeklik a nyaralni vágyó közön-
séget. igy tehát azokról hallgatok. Ellenben 
örömmel emlékezem meg arról, hogy 12 évi 
távollét után is megmaradt oly jó magyarnak, 
hogy lehetőséget keresett magyar honfitársai-
val való érintkezésre. Tekintve, hogy rövid 
szabadságidejéből — melyet vállalatótól kissé 
megrongált egészségének helyreállítására 
nyert — nem tellett üdülésre és Magyar-
országba való utazásra, tehát ugy oldolta 
meg a kérdést, hogy üdülését a magyarok 
látogatotté Abbáziában tölti és a — még 
háboruelőtti időből közismert, s magyar köz-
kedveltségnek és látogatottságnak örvendő — 
„Bristol" hotelben vett szállást. 

Ezen legmodernebb komforttal (légfűtés, 
lift, sós- és édesvizű hideg és meleg für-

dők s'b.) berendezett és Abbázia egyik leg-
nagyobb szállodájának — szerinte — az az 
óriási előnye is van, hogy közvetlen a gyógy-
parkkal szemközt, léhát Abbázia gócpontjá-
ban épült, honnan ugy az Angiolina- és To-
mascevac-furdők, mint a posta és távirda-
hivatal, szinház és végül a villamosvasút 
megállóhelye 50 — 100 méter körzetben el-
érhető. A „Bristol" társalgó- és koncertter-
mében már számos régi magyar ismerősével 
találkozott, kik állandó törzsvendégei a szálló-
nak. Érdeklődésemre készséggel referál a 
szállóbeli viszonyokról és valóságos isten-
áldásnak nevezi azt a pedáns tisztaságot és 
rendet, mit csak egy magyar háziasszony 
tud ily gondosan személyzetével végrehaj-
tatni. A magyaros konyha izletessége külön 
nevezetesség számára, ki mér oly rég vá-
gyott egy kis paprikás, füsze.es magyar 
étel után. 

Majd a magyarországi viszonyok iránt ér-
deklődött és végül örömmel állapította meg, 
hogy nem csalódott honfitársaiban, kik to-
vábbra is hűek a külföldön élő magyarok 
hoz és szívesen támogatják azokat. Igy köl-
csönösen egymás javát szolgálják, mert nz 
üdülő magyar visszakapja netán megron-
gált egészségét és az élet és természet szép-
ségeiben gyönyörködni tudó jókedvét, mig az 
idegenben is magyarnak maradt szállodások 
a háború és az azt követő nagy pangás 
miatt ért veszteségeiket részben elliminél-
hatják. 

E napomat váratlanul viszontlátott bará-
tomnak szenteltem, mi riport szempontból is 

A z abbáziai Bristol 
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A Hotel Istria Abbáziában 

nagyszerűen bevált. Egy kellemes ladikkirán-
dulás után v isszatértünk a gyógyparkba és 
a vig játékok közt hancúrozó gyermeksereg 
örömeiben osztoztunk és velük együtt szó-
rakoztunk. Nincs felviditóbb, kedvesebb szó-
rakozás a gyermek akaratlan nyíltsággal és 
akaratlan tudatlansággal kimondott szavai-
nál, mely sokszor kifejezésre juttatja a fel-
nőttek által elgondolt, de kimondani nem 
mert igazságot. Viszont sok esetben fordítva 
látja a gyermek a valót és éppen ezen fer-
dített felfogáséval válik elragadóan bájossá, 
szivet-lelket kacagtatóan kedvessé. Egy ilyen, 
részben az igazságot feltáró, részben pedig 
a szülők helyes felfogásával ellenkező pár-
beszédnek lettünk akaratlan fültanúi, mikor 
két 8—10 év körüli fiúcska és leányka vi-
tatkozásét megfigyeltük. A fiúcska — egy 
közismert budapesti nagykereskedői család 
gyermeke — tört németséggel, és egy né-
metajkú leányka gyorsan pergő nyelvecské-
vel vitatkoztak, az olaszoktól elsajátított erős 
gesztusokkal kísérve állításaikat. Vitájukat 
figyelemmel kísérve megtudtuk, hogy a 
fiúcska nincs megelégedve a szülei válasz-
totta szállással, mert mindenki német és 
egyetlen alkalmazott sem tud magyarul. A 
leányka viszont — mint leendő jó háziasz-
szony — ellenérvül felhozta a szálloda min-
den kényelmét, a gyógyparkhoz és a villa-

mosállomáshoz való közellétét, a 
Slatinafürdő szomszédságát, az étke-
zés kiválóságát és mindent, mi csak 
egy 8—10 év körüli leányka agyában 
— egy hasonkoru fiucskával való 
vita során — megszülethet. De 
hiábavaló volt minden erőlködése, 
a csökönyös fejű magyar fiúcskát 
nem sikerűit meggyőznie, mert az 
minden ellenérvre csak eggyel vála-
szolt, hogy a szállóban mindenki 
németül beszél és ő a német nyel-
vet még a „freilein" szájéból sem 
hallja szívesen, hát még a szolga-
személyzettől. — „Hát már mindenki 
németül beszél ? !" — keseredett el 
agyontekert németnyelven a kis 
magyar és ezzel a vitában engedni 
sehogysem akaró német leánykát 
faképnél hagyva, felénk közeledik. 
Panaszos hangon kezdi elölről ma-
gyarázni igazát és minden körülmé-
nyek között arra akart birni ben-
nünket, hogy keljünk védelmére a 
németajkú kislánnyal szemben. Ké-
résünkre megmutatja a szóban levő 
szállodát, melyben Kopany A. „Ist-
ria" nevü szállodájára ismertem. Ba-
rátomtól bucsut véve, az ekként figyel-
membe hozott szállodát felkerestem, 
melynek tulajdonosa kész örömmel 
állt rendelkezésemre. Sorra mutatla 
a főként gyermekes családok részére 
berendezett — és nagyrészt elfoglalt 

— lakószobákat és lakrészeket, me-
lyek mindegyike délre néző ablakkal, valamint 

— különösen nap- és légfürdözők részére 
alkalmas — magaspárkényu erkéllyel van 
ellátva. 

* 

Mikor felemlítem az imént elhangzott pár-
beszédet, önmaga is megerősíti a hallotta-
kat, mit ugy ő, mint a magyar szülők szál-
lodája javára könyvelnek el, tekintve, hogy 
a német környezetben kényszerítve vannak 
a gyermekek épp ugy, mint a felnőttek a 
világnyelv használatéra és elsajátítására. 

Közben egy újonnan érkezett család el-
helyezéséről kellett gondoskodnia és tőlem 
bocsánatot kérve vendégeihez sietett. Meg-
lepetve tapasztaltam, hogy Kopény ur a hu-
zamosabb tartózkodásra jelentkezőknek a 
napi penziót csupán 25 lírában számítja. 

Munkája végeztével a jóillatu és kellemes 
zamatu olasz borocska mellett, még egy kissé 
eldiskuráltunk, majd a Lakatos-szanatorium-
beli szállásomra tértem, hogy e riportnak — 
közönségünk tájékoztatására — mennél ha-
marabb — életet adjak. 

L. K. 
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Séta Lussin szigetén 
' Lussinsziget, 1923 április 

Ma a koránkelők táborát eggyel szaporí-
tottam. Ugyanis Abbáziából hajóm reggel 
7 órakor indult Lussinszigetre s igy sietnem 
kellett, hogy el ne késsem. 18 liráért egy má ' 
sodosztályu jegyet váltva, a megszüntetett 
I. osztályú fülkében kényelmesen elhelyez-
kedtem és rövidesen az igazak álmát alud-
tam. Örömöm azonban nem sokáig tartott, 
mert alig 10 perces ut'után, hajónk éles tül-
kölése fölriasztott. A fedélzetre menve Lov-
rana panorámája tárult elém s innen kezdve 
már figyelemmel kisértem hajónk minden 
állomásét. Néhány kisebb sziget érintése 
után, félhárom óra felé, már messziről kitűnt 
Lussin élénkzöld színekkel dus körvonala és 
az utolsó kabinutasok is a fedélzetre tódultak. 
A tenger hullámzó fodra mind simább és 
simább lett, mig végre Lussin sziget öblébe 
érve, a tükör simaságát és fényét öltötte ma-
gára. A nap barátságos meleget terjesztő 
sugarai, mint millió apró zsebtükröcskék ug-
ráltak a vizszinén, káprázatos látványt nyújtva 
a természet szépségeért hódolóknak. A szi-
nesnyomásu képeslapokról ismert kékszinü 
tenger, a valóságban sokszorosan felülmúlja 
színpompában ezen — eléggé tökéletessé 
sohasem fejleszthelő — reprodukciókat. A 
fehér és színes vitorlás luxus bárkák tömege 
közt futott be hajónk Lussinpiccolo kikötőjébe, 
honnan — a potom árért kínálkozó bérkocsik 
dacára — gyalogszerrel a sziget világszerte 
híres szépségű és gyógyklimáju fürdőhelyére — 
Cigaleba sétáltam. Gyalogutam célja a terep 

Részlet a dr. Hajós-féle cigalei szanatórium parkjából 

megismerése és nyilvánosan nem tudott ne-
vezetességeinek feltárása volt. Vezetőm — 
ki egyben a hordár szerepét is betöltötte — 
bőbeszédű olasz lévén, mindenről kimerítő 
felvilágosítást nyújtott. Így tudtam meg, hogy 
az olasz államiság dacára, lényegében semmi 
sem Változott és az összes régi szálló-, sza-
natórium- és penzió-tulajdonosok vezetik to-
vábbra is üzemüket. 

Utunk közben a természeti szépségektől 
pompázó környezetben, a modern épitőművé-
szet egyik remekműve elé értünk, mely tra-
gikus sorsú Erzsébet királynénk fogadtatására 
készült. A fáma szerint az épület és kör-
nyéke már teljes díszben várta felséges úr-
nőjének érkeztét, mikor a rajongott magyar 
királyné helyett, a lesújtón szomorú hír ér-
kezett. A lakosság ma is kegyeletes tisz-
telettel emlékezik Cigale nevezetességére és 
méltó büszkeséggel hivatkozik soha nem 
jött felséges vendégére. 

Az öbölben veszteglő számos vitorlás és 
evezős bárka rendeltetése iránt érdeklődve, 
megtudtam, hogy ezek a kirándulást kedvelő 
n>araló és üdülő közönség szállítására van-
nak hivatva, kiknek kedvenc szórakozásuk 
a közelben levő Pazziole, Oriole, Sanpietro 
és Sansego szigetek felkeresése. Különösen 
Sansego gyógyhatású, rendkívül finom iszap-
fövenyében találják jól magukat. E sziget 
másik nevezetessége a világhírű szagos olasz 
szöllő, melynek egy-egy fürtje — akárhány-
szor — két kilós csemegét is jelent birto-
kosának. 

Közel huszperces séta után a dr. Hajós-
féle szanatóriumba értünk, hol — riport-



anyagot szolgáló vezetőmnek búcsút mondva 
— a lekötelezően kedves háziasszony ven' 
dége gyanánt léptem át a ház küszöbét. A 
külsőleg mitsem sejtető ház, belül a leg-
modernebbül berendezve, mintaintézményül 
szolgálhat, a férfivezetés hiánya dacára. 
Ugyanis a szanatórium most Hajós dr. öz-
vegye kezén van, ki úriasszony létére, a 
legkitűnőbb háziasszonynak és organizátor-
nak bizonyult. A választékos eleganciával 
berendezett halléban néhány budapesti elite-
társaségbeli vendégnek lettem bemutatva, 
kik már huzamosabb ideje üdülnek ezen 
diszkrétül előkelő miliőben. 

ízes déli gyümölcsök falatozása közben 
alkalmam volt dr. Hajósnét a szanatóriumá-
ban uralkodó jelenlegi állapotokról meginter-
júvolnom. 

— Mióta szegény jó uram meghalt — kezdi 
elbeszélését dr. Hajosné — orvosi vezetés 
nélkül állunk s igy a szanatóriumnak csak 
az elnevezése maradt fenn, mig a valóság-
ban. penrió-rendszer alapján, nyaralók és 
üdülők keresnek fel. Ez az állapot mindaddig 
nem változik, mig nem sikerül megfelő 
praxissal biró és megbízhatóságáról köz-
ismert orvost találnom, ki a szanatórium 
orvosi vezetését vállalja. Azonban mai be-
rendezkedésünk mellett üdülésre alkalmasabb 
helyet aligha lehet találni a földkerekségén ; 
mely kijelentésének mintegy igazoláséra, a 
28.000 m.2 kiterjedésű parkba vezetett. 

E.park számszerű adatokat tartalmazó is-
mertetése maga is impozáns, de mit semmi-
féle statisztikával vagy leírással pótolni nem 
lehet, az maga Éden kertje volt. Emelet ma-
gasságnyi pálmák, hatalmas cidrusfák, cit-
rom- és narancsfák felváltva ejtették ámu-
latba az ily délszaki növényzethez nem szo-
kott középeurópait. A Budapesten csak tiltott 
uton beszerezhető narancsot, itt az év bár-
mely szakában éretten lehet sajátkezüleg 

A B B Á Z I A 
H O T E L BRISTOL SZ*LL0PA 

a legmodernebb komforttal berendezve. 

tiyooparkkal é s t e n g e r i í ü r d ő v e l 
szemközt. 

Siójegyzések egész éven át. Mérsékelt árak 
Magyar és francia konyha. 

Családok, üdülöK és nyaralók 
legjobb elhelyezése a 

HOTEL I S T R I A SZÁLLÓ" 
BAN VAN. 
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leszedni a fáról és minden rajtakapás ve-
szedelme nélkül elfogyasztani. Az utakat 
gyönyörű agave ültetvények szegélyezik és 
a lugasszerü mélyedésekben kényelmes pa-
dok várják a pihenni vágyókat. Egy kiépített 
lugasba — kacsák és libák uszodájának 
szolgáló — mesterséges medence ívelt híd-
ján át jutunk. E lugas szépségének Teles 
Ede szobrászművész volt legnagyobb hódo-
lója, ki egyik nyaralása alkalmával élőnagy-
ságu páncélos leventét az egyik oldalra és 
egy fogait vicsorító fenevadat készített a 
másik oldalra. A lugas e két fáradhatatlan 
őrétől bucsut véve folytattuk sétánkat, mely 
egy árnyas pizsiaerdőn keresztül a sajátterji-
lelü homokstrand és szabad tengeri fürdőbe 
vezetett. A szanatórium e kizárólagos ké-
nyelmet nyújtó berendezése a pihenést — és 
nem a zajos világfürdői életet - keresőkre 
rendkívüli gyógyhatással bir, miért is közön-
sége nagyrészt a szellemi és születési arisz-
tokráciából rekrulálódik, kik között akárhány 
miniszter is szerepel. Szterényi báró, Ludwig 
Gyula. Schober államtitkár, Tóth min. taná-
csos, Lázár Pál, Hegedűs Lóránt. Bajor Gizi 
és több orosz és lengyel arisztokrata, vala-
mint a volt bécsi udvar néhány magasrangu 
hivatalnokénak neve fordul elő a szanatórium 
vendégkönyvében. 

Körutunk befejeztével a környező virágok-
tól illatos terraszon estebédhez ültünk, mely-
nek étrendje a magyar izlés — semmiiy 
más konyhával nem pótolható — jegyében 
született. 

Alkonyatkor, Lussinpiccoloba előreküldött 
podgyászom után indulva, elbúcsúztam a 
legszeretetreméltóbb magyar uriasszonytól és 
utamat vargabetüsen megnyújtva, az öböl 
túlsó oldala felé irónyitoltam lépteim. Ennek 
egyik legsarkalatosabb indoka, három tennisz-
rakettes fehérruha5 volt. melyek három üde 
fiatal leányt takartak. Gyorsított lépteim ré-

L U S S I N S Z I G E T E N 

C I G A L E 
a v i l á g - l e g s z e b b f ü r d ő h e l y e 

PENSION HELIOS 
A déli oldal legszebb helyén 

Pensio (szoba és ellátás) 25.— lirától 
Családok részére kedvezmény 

PENSION SERESS 
Ü D Ü L Ő MAGYAROK k e d v e n c 

NYARALÓ HELYE 
MÉRSÉKELT ÁRAK 



vén épp akkor értem nyomukba, mikor egy 
diszes rácsos kapun betérve, azt becsukták 
előttem. Ha már hoppon maradtam — gon-
dolom — megnézem kinek a tulajdona az 
a boldog épület, mely egyszerre három tün-
dért is ellopott előlem. „Pensio Seress" felírást 
olvastam az aranybetűs tábláról és a követ-
kező pillanatban mér én is benn voltam. 
Ezt annál bátrabban tehettem, mert ugy özv. 
Seressnét, mint kedves leányát gya-
kori budapesti tartózkodásukról is-
merem. A fogadószobába lépve 
szemben találtam magam az imént 
még elérhetetlennek hitt három tün-
dérrel, kikről kiderült, hogy özv. 
Seressné felügyelete alatt nyaraló 
magyar leányok,' kik délutáni ten-
niszjátékuk'. befejeztével, a közeli 
sportpályáról jöttek haza. Seress 
Teréz és három tündére, egymás-
sal versenyezve akartak mindent egy-
szerre megmutatni ugy, hogy négy-
felé menve és csak egynek a kí-
vánságát teljesíthettem volrta. E 
nagy lelkesedésből világosan lát-
ható, hogy a környezettel és az élet-
renddel nagyon meg vannak elé-
gedve és a világért sem cserélnék 
fel helyüket. Nekem azonban men-
nem kellett és a három lelkes tün-

nehézséggel sikerült áthidalni és — a min-
denkor nagy látogatottságnak örvendő — 
penzióját, ismét a régi keretek közé emelni. 
Beszélgetésünk közben csendesen kinyílt ez 
ajtó és egy apró léptekkel totyogó csöppség 
állott elibénk német gagyogással eltűnt lab-
dáját keresve. Kiderült, hogy egy alig 6 hete 
itt nyaraló magyar család egyetlen gyermeke, 
ki azelőtt egy szót sem tudott németül, mig 

A SERESS-PENZIÓ 

A HELIOS-PENZIÓ 

dérke, valamint Seress kisasszony társasá-
gában a közeli „Helios" penzióba ruccan-
tunk át, az ott üdülő magyarok felkeresésére. 

A mesébe illő környezetben és nyiltszavu 
és tártszivü németnek maradt penziótulajdo-
nos örömmel vette jöttömet és azonnal egy 
gyönyörű szobát jelölt ki számomra. De mily 
nagy volt csalódása, mikor megtudta, hogy 
csak riporton lévő újságíró és nem vendég 
vagyok. Panaszosan meséli, hog> a háborús 
viszonyok okozta anyagi leromlást mily 

az uj környezetben az ő kis 
gondolatkörével kapcsolatos 
dolgok elnevezését már mind 
megismerte. A penziótulaj-
donos boldogan hivatkozik 
arra, hogy nála különösen a 
gyermekes magyar családok 
keresnek szivesen elhelyezést 
(kiknek kedvezményes díj-
szabást is ad), hogy gyerme-
keik németnyelvi ismereteit 
ezúton is elősegítsék. 

A Gigaleban magyar szem-
pontból tekintetbe vehető 
penziókat eképpen megis-
merve, végre folytathattam 
utam Lussinpiccoloba, honnan 

a legközelebbi hajóval — Pólán át — Brio-
niba megyek. 

Lubkovsky L. Károly 

Színész-artista meccs 
Biztos, hogy győz a szinészcsapat 
Ez a megnyugvás e'deni — 
Nem kapunk gólt, hisz a kapuban 
Huszár Pufi fog védeni. 
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Z E N E I É L E T 
Kaczor Gizi 

— Jegyzetek egy ária- és dalesthez — 

Egy külföldi színházi ember mondotta Ma-
gyarországról, hogy itt egy városban annyi 
tehetséges ember szaladgál az utcán, mint 
egész Európában együttvéve. A kijelentés, 
ha nem is fedi egészen a magyar művészi 
viszonyokat, sok igazságot rejt magában. 
Annyi bizonyos, hogy Budapest a tehetsé-
gek városa, ami nem jelenti éppen azt, hogy 
aki már Pesten mint „művész" fellép, okvet-
lenül tehetséges. De annyit feltétlenül, hogy 
aki itt „tehetséges", és sikert arat, külföldi 
szemmel nézve is felülemelkedik a pódium 
jobb reprezentánsainak nivóján. 

SP l 

Minden abból az alkalomból jutott az 
eszünkbe, hogy a „Koncert" hangverseny-
iroda jóvoltából egy tehetséges fiatal dal-
énekesnőt van alkalmunk megismerni a 
Zeneakadémia dobogóján. Kaczor Gizinek 
hivják a tehetséges dalénekesnőt, aki éria-
és dalestjén igazi élvezetet szerez a művészi 
ének híveinek ' és a haldokló hangverseny-
szezon érdekes és értékes eseményére hívja 
fel a figyelmet. 

A művésznő, aki a koncert publikuma 
előtt mint debütáns jelentkezik, a színház-
látogatók előtt nem ismeretlen. A Vigszin" 
háznak volt ezelőtt igen hasznos tagja és 
rövid színészi pályafutása alatt is szépszámú 
sikert könyvelt el, legkivált' egy Komor-Stepha-

nidesz gyermekdarab pri ' 
madonna szerepében árult 
el értékes kvalitásokat. 

Mostani ária- és dalestje 
Kaczor Gizit énektudásé' 
nak teljében mutatja be. 
Iskolázott szép hangja, jó 
énektechnikája és nagy' 
szerű előadási készsége, 
melyet még szinésznőko-
róban sajátított el, erősen 
réirónyitják az illetékesek 
figyelmét is. Nagy sikere 
kétségkivűljegy uj énekesnő 
beérkezését jelenti, amire 
büszkék lehetnek vigszin-
házbeli felfedezői is. 

Megemlítésre méltó még 
a fiatal művésznőnek ki-
fogástalan Ízlése, mellyel 
nemesen klasszikus, amel-
lett modern szerzőkből mű-
sorát összeválogatta. Mo' 
zart, Mendelsohn, Sohu» 
mann, Schubert, Grieg, 
Weber, Wagner, Brahms 
és Strauss szerzeményein 
kivül magyar dalokat is 
előadott, A zongorakisé-
retet Kosa György látta el 
nem kevésbbé kitűnően. 

- KACZOR GIZI 
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Drucker Grete 
Komoly és jelentékeny művészi esemény 

színhelye lesz április 21-én este fél kilenckor 
a Vigadó nagyterme : Drucker Grete a 
világhírű énekesnő fog bemutatkozni a buda-
pesti közönségnek. Drucker Grete neve az 
utóbbi esztendőkben mindennapos volt a 
világlapok énekművészeti rovatában. Pár 
évvel ezelőtt a prágai Deutsches Landes 
Theaterben lépett fel, ahol különösen Verdi 
Aidájának címszerepében aratott jelentékeny 
és maradandó sikert. A gyors színpadi kar-
riér után azonban férjhez ment a művésznő 
és egy pár esztendeig távol maradt a szín-
padtól, amelyen oly kivételesen nagy jövő 
várakozott reá. Csak a mult hónapban lépett 
újra a közönség elé Bécs-
ben és Berlinben mint 
ária- és dalénekesnő, de 
olyan universális sikerrel, 
hogy mind a két városban 
meg kellett a hangversenyt 
ismételnie. Sikerének ér-
tékét növeli, hogy Wein-
gartner Félix ;a világhírű 
dirigens vállalta ugy Bécs-
ben, mint Berlinben a mű-
vésznő hangversenyeinek 

, dirigálását. 
> 

amelyen az operaház zenekara is közre 
fog működni Máder Rezső igazgató vezény-
letével. Itt adjuk a hangverseny műsorét, 
amely következő : 

1, Weber : Oberon-nyitóny. 2. Götz: Ária 
„A Makrancos hölgy" cimü operából. 3 
Glück : „Divinité du Styx" kezdetű ária az 
„Alkeste" cimü operából. 4. Brahms: „Meine 
Liebe ist grün". Weingartner : Liebesfeier. 
Strauss Richárd : Cäcilie. Szünet. 5. Weber : 
Oceén-éria az „Oberon" cimü operából. 
6. Ponchielli : „Sui cideo" kezdetű ária a 
„Giocconda" cimü operából. 

Kétségtelen, hogy a művésznő bemutatko-
zása ugyanolyan sikert fog hozni száméra 
nálunk is, mint a többi nagy világvárosban. 

DRUCKER GRETE 

Drucker Grete, Elizza 
Elise a bécsi opera nyu-
galmazott primadonnájá-
nak tanítványa. Hangja 
a legtökéletesebb drámai 
szoprán, amelyet valaha 
hallottunk, olyan magas-
foku iskolával, mint akár 
Jeritzáé, vagy Hempel 
Fridáé. A bécsi és berlini 
sajtó nagyhírű kritikusai, 
mint például dr. Korn-
gold, a Neue Freie Presse-
ben meleg elismeréssel 
írtak Drucker Grete művé-
szetéről. 

Természetes, hogy nem-
csak a budapesti közön-
ség és kritika, de a zenei 
szakkörök is nagy érdek-
lődéssel várják a művész-
nő első hangversenyét. 
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A „Koncert'" hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca 10.) 

Kaczor Gizi ária- és dalesiélye április 20-án. 
Műsor : Mendelsohn, Schumann. Schubert, 
Mozart, Grieg, Weber, Wagner, Brahms, Strauss 
és magyar dalok, zongorán kisér : Kósa 
György. (Z. V«9.) 

K. F elegy ház y Anna hangversenye Koller 
Alfréd közreműködésével április 22-én. (Vi-
gadó »/tg.; 

Fodor hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca !.. telefon 88—61.) 
Hajdú Ilona, az Operaház művésznőjének 

ária- és dalestéje ápr. 20. (Vigadó 0/29.) 
M. Turay Margit operaénekesnő és Szent-

mihályi Tibor, az Ooeraház tagjának együttes 
hangversenye ápr. 23. 

Erwin von Paska előadása : Tutankh-Amen 
fáraó sirja és Egyiptom, ápr. 27. 

Rózsavölgyi hangversenyei 
Bokor Judith gordonkaestje ápr. 25. Z. Vs9.) 

A Zenekaregyesület ápr. 30-iki estjén új-
donságok : Radnai Magyarok szimfóniája. 
Mahler : Kindertotenlieder. 

Eisenberger Severin zongoraestje máj. 3. 
(Z. V*9.) 

Balázs Árpád magyar nótaestje máj. 9. 
(Z. i/s6.) 

Murgács Kálmán dalestje. A Veszprém-
megyei Iparkiállitás Végrehajtó Bizottsága 
április 15-ikén a róm. kath. Legényegylet 
nagytermében dalestet rendezett. Murgács 
Kálmán dalköltő cigányzenekiséret mellett 
sikerrel énekelte legnépszerűbb dalait. 

A wieni Femina volt tagjai 
21-ikén, szombaton mutatják be 
a Casino de Parisban 3 tánc-
ból álló Tragédia cimü tánc-
költeményöket. A táncot Gábriel 
v. Dézsányi koreografálta, a 
zenét pedig Hamvas János állí-
totta össze. A kis szobalány ha-
lálos szerelemre gyullad az ifjú 
gróf iránt, aki kalandot keresett 
az utcán és igy talált rá. Bol-
dog örömük vig ütemű szilaj 
táncban tör ki. A gróf rajongó, 
föltüzelt szerelmét fokozni akarja 
a leány és ezért nagyvilági dá-
ma elegáns ruhájában jelenik 
meg. Az ifjú csodálkozik — 
majd divatos, finom tangóba kez-
denek. A fiu lassan föleszmél : 
az egyszerű lány nem illik hozzá. 
Szabadulni akar. A leány érzi 
a fiu csökkenő szerelmét és azt 
hiszi, mindennek a ruha az oka. 
Visszaöltözik szobalányruhájába 
és öleli a fiút, kéri, hogy sze-
resse. A fiu erőszakkal fejti le 
ölelő karját. Eltaszítja magától — 
a szerelmes kislány halott szív-
vel hull a földre. 

Gabriel v. Dezsónyi és Ria Rojan 
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Uri fehérneműt készít i i n p á v i A r o b d VII, Rákócziéi 
hozott a n y a g b ó l Is VUltnll JULdCr 6. I. emelet 5. 
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Vígjáték 3 felvonásban Irta: Szenes Béla 
Szinreker i i l t e lőször Bécsben : a Deu t sches Volks thea te rben , 1923. évi m á r c i u s h ó 24-én, 
Budapes t en : a Rena issance Sz ínházban , 1923. ápr i l i s 7-én a köve tkező szereposz tásban ! 

Gáspár Péter.. . . . . Csortos Gyula 
Víg Mariska Simonyi Mária 
Gáspár Péterke Lázár Gida 
Id. Gáspár Péter Harsányi Rezső 
Gáspárné Vágóné Margit 
Tivadar ur ... Bérczy Ernő 
Vasváry nyomdaigazgató Virányi Sándor 
Mme Lulu Mészáros Giza 

I. hölgy Dolinay Ilona 
II. hölgy Kalmár Rózsi 

III. hölgy — Papp Jolán 
Művésznő Thurzó Elvira 

Nasi 
Lina 
Bözsi 
Rózsi 

nyomdász' 
lányok 

Gárdonyi Vilma 
Kürthy Teréz 
Schuller Malvin 
Tubay Nusi 

Rikkancs Makláry Zoltán 
Kissné, szakácsné Bccsányi Paula 
Juliska, szobalány Bányai Irén 
Elemérke Lendvay Gyuri 
Rendőr : . . . Rittka Ferenc 
Hordár Fenyő Aladár 
Postás ... Négyessy Mátyás 
Masamód ... ..' . . . Horváth Éva 

I. felvonásban rikkancsok, munkások. II. felvonásban a viciné, postás, virágáruslány, szín-
házi szolga. III. felvonásban elegáns hölgyek, modellek, kalauzok, kiszolgáló kisasszonyok, urak. 
Történik: az I, felvonás egy nagy ujságnyomda udvarán ; a II. felvonás egy ötemeletes 
bérház házmesteri lakásában ; a III. felvonás egy előkeld női divatszalonban. Idő : ma. 

(Az előadás, fordítás és mindenféle átdolgozás joga fenntar tva. Az előadási jog kizárólag dr. Marton\ 
Sándor (IV., Bécsi-utca 1.) ut ján szerezhető meg. Copryght 7923. by Alexander Marton) 

I. felvonás 
Szin : egy nagy ujságnyomda udvara. 

A háttérben zegzugos, magas, sokablakos 
falak. Nagy ajtó: gépterem, szedőtermek 
felé. Néhány falépcső félemeleti ajtókhoz. 
Irodahelyiségek. Hátul balsarokban látni 
a nagy szárnyas kaput, Ugyancsak ott, de 
•előtérhez közelebb, portásfülke, üvegfalak-
ból, fatetővel. Balra előtérben bejárat a 
nyomda felé. Ajtók, ablakok balra, épp 
ugy, mint jobboldalon. Itt is, ott is lépcső' 
bejáratok pincehelyiségek felé. 

Jobbsarokban előtérben faasztal, fa-
padok. Itt dolgozik az expedició és i lyen 
.szép tavaszi napokon a könyvkötőlányok 
is ide telepednek. 

Idő : tavaszi délután. Hat óra mult, a 
[gépteremből most hozták ki az Esti Újság 
äegfrissebb példányait, óriási lárma, zene-
bona, a rikkancsok ordítva futnak ki a 
tágas nyomdakapun. 

A nyomdaudvar jobbsarkában hosszú 
.asztal körül könyvkötőlányok ujságiveket 
hajtogatnak. Öt nyomdászlány : 

Lina (vénlány, kiben már csak a pálinka 
tartja a lelket). 

Nusi (18—20 éves, szalmaszinüre festett 
haj, selyemharisnya tenyérnyi lukkal. 
Erősen kipirositott ajkak stb.). 

Bözsi, Rózsi (15—16 évesek, nagy, szines 
szalag hajban, rikitó, de rongyos bluz, 
erősen áttört harisnya, persze rongyos, 
félretaposott sarkú cipő, erősen ki ' 
sütött haj). 

Vig Mariska (nagyon egyszerű, nagyon 
csinos, valami élesen kiemeli ebből a kör' 
nyezetből. Talán a tiszta homloka, a bá-
tor tekintete, vagy az önérzetes testtartása). 

Gáspár Péter fóportás (tekintélyes alak, 
merev katonás mozdulatokkal, eltelve 
méltóságtól). 

Gáspár (néhány elkésett rikkancsot a 
kapu felé terel). Gyerünk, gyerünk onnan 
— hé, mi az ? Erigyj onnan, mert a nya-
kad közé vágok. Hé — néni — gyerünk — 
hát hiába beszélek? . . . (Már a kapu-
nál van.) 

(A könyvkötőlányok szorgalmasan dol-
goznak, Nusit kivéve, aki hol a körmét 

C i p ő h ö l ö n l e g e s s é g e h v e r » t e 



pucolgatja, hol a tükrével van elfoglalva.) 
Rikkancs (fiatal kamasz, ki a föportást 

elkerülve, a lányok asztalához közeledik, 
rekedt, gúnyolódó hangon). Szorgalmasak 
— a szép kisasszonyck. 

Lina (rikácsolva rászól). Eriggyj innen 
te . . . 

Rikkancs (hóna alá kapja újságjait, rá-
gyújt egy cigarettára, szemügyre veszi 
Hariskát. Hirtelen). Nézd csak! Most is-
merem meg — a vicinénk lánya. 

Mariska (felaéz, de a munkát nem hagyja 
abba). 

Rikkancs. DÍ megváltoztál, Vig Maris — 
amióta együtt golyóztunk a Hernád-utcá-
ban. Emlékszem én, mikor a lábad (Kezé-
vel mutatja.) így kint volt a cipőből — 
nézd csak, micsoda kisasszony lett belőle. 

Gáspár (rászól a rikkancsra). Gyerünk 
onnan — ez nem kávéház, ez nyomda. 
(Söpörve tovább áll.) 

Rikkancs (aki már elindult, visszasom-
fordál, Mariska felé). Te — Vig Maris! 
Ha én ilyen jóképű lány volnék — frászt 
dolgoznék ezekkel — fognék magamnak 
egy jó palit és aztán , . . (Meglátja a por-
tást, aki fenyegetően közeledik, Elorditja 
magát.) Esti Újság . . . Sti Újság . . . 
Rrrrendkivüli kiadás. (Gyorsan ki a kapun.) 

Mariska (ajkbiggyesztve utána). Hólyag! 
Nusi. Hogy jár a pofája az ilyen ron-

gyosnak. 
Lina. Rongyos ? Hát te mi vagy ? Grófné ? 
Nusi. Mire olyan öreg leszek mint te, — 

még az is lehetek. 
Lina. Leszel te — grófné ! Mária-Nosztrán. 
Nusi. Miért ? (Tükörben nézegeti magát.) 

A múltkor Isten bizony azt álmodtam, 
hogy grófné voltam. A tulajdon mutterom 
nem ismert rám, olyan selyemharisnya 
volt rajtam. 

Bözsi. En egyszer azt álmodtam, hogy 
én vagyok a Fedák Sári. 

Nusi. Ojjé — én ezt már sokszor álmod-
tam. 

Bözsi. Én mindennap álmodok. 
Rózsi. Én is. 
Nusi. Hát én nem? (Linához.) Te is, m i ? 

— de csak pálinkáról. 
Lina. Sok bajod van velem. (Feláll, az 

összehajtogatott iveket egymásra rakja.) 
Amiről ti álmodtok, az már nekem (Könyö-
kére mutat.) itt jön ki. (Rekedt hangon.) 
Selyemharisnya, szép ruha, volt már az 
is, — olyant ti álmodni sem tud toil. Ne-
kem volt — nektek is lehet még. (Rózsira 
mutat és Bözsire.) Nektek ugyan nem — 
hol vagytok ti attól, ami én voltam? De 
(Vig Marisra mutat.) ennek lehetne, ha 

Ö T H I U C I 

BÍ)SUV!>£fv XT-veasJ pj&lfié-v n 

Tutankhamen és Columbus 
poloskafogógép világszabadalom 

i . 

Nyári napnak alkonyaidnál 
Találkoztam Tutankhamennal a 

[fali díványnál 
Néztük a falat és azt vettük észre, 
Hogy négy poloska mászik utakat [böngészve 

II. 
Ejha teremtette, azt a ragyogóját 
Irtsunk „polsskát" a terem' 

[buráját 
Hozassuk el a C o l u m b u s poloska-

[fogó készüléket 
Mely eleveneket fog s élet-

te lenné teszi őket 
III. 

Elhozattuk az Elemér -utca 1 7 . szám 
[alól 

A „Columbus" gépet a jó 
[Lakatos-tó! 

Felszereltük a lakást és reggelre kelve 
Egy egész halomra valót találtunk 

[benne 
IV. 

Isten áldja meg ezt a CSOdagépel 
Mely eleveneket fog s élet-

te lenné teszi őket 
Tanácsoljuk mindenkinek ezt a 

[világszabadalmat 
Mely zavartalanná teszi az éjjeli 

[nyugalmat 

» L U X P B O G É B B A 
Ö kir. fenst'as József fíherce^ ur kamarai szállüóji 
BUDAPEST, IV.. MUZEUM-KÖRÚT 5. SZÁM. 

Francia é3 angol illatszerek, kozme-
tikai különlegességek és az összes 
színházi kellékek eredeti beszerzési 
forrása. Telefon József 103--2I. 
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akarná — lesz is, én mondom. (Veszi a. 
csomagját.) Neked lesz, — amig lesz. (Vál-
lat von.) Aztán (indul, visszaszól). Aztán 
majd te is iszol — csak nevessetek — még 
spirituszt is ! (Morogva el, le a baloldali 
lépcsőn a könyvkötészetbe.) 

Mariska (ki a lányokkal együtt utána' 
néz, kis szünet után). Minek bántjátok? 
(O is feláll, csomóba rakja az összehajtó' 
gatott iveket, de nem emeli fel. Keze ott 
nyugszik a papíron. Elmélázva maga elé 
néz.) Vasárnap én is álmodtam. 

Nusi (ásítva). Te ? Biztos fizetésemelés' 
ről, meg éjjeli különmunkáról. Neked csak 
azon az eszed. 

Mariska (oda se figyel, folytatja). Tudom 
is, hogy miért álmodtam. Volt oka. (Mintha 
nem is a lányoknak mesélné. Inkább : jól 
esik még egyszer elgondolni.) Vasárnap el» 
mentünk egy rokonunkhoz, az anyám 
rokona, azoknak jól megy. Házmesterek a 
Rákóczi-utón, egy háromemeletes házban. 
Ilyen kövér asszony, de szerencséje volt. 
Mindenük van. Már a fát is beszerezték 
télire — képzelhetitek. Mutatta a szekré-
nyét, hencegett vele. Micsoda fehérnemű, 
abroszok. Minden saját. Olyan fehér kö-
ténye volt, meg olyan cipője ! Nem ilyen. 
(A cipőjét mutatja. Sóhajt.) Mikor haza-
mentünk, mondtam az anyámnak, néme» 
lyiknek milyen szerencséje van. Az éjjel 
meg — házmesterségről álmodtam. (Fel» 
kapja a csomagot, dacosan felveti a fejét.) 
En nem vagyok irigy, de hétfőn reggel, 
mikor felébredtem, ugy elfogott: mért lehet 
másnak olyan szép, nyugodt, biztos élete, 
miért másnak és éppen nekem nem? (Só» 
hajt, aztán indul, viszi a csomagját). 

Bözsi (szünet után, vállat vonva). Na, 
ha már álmodok, azért a pénzért nem ar» 
ról álmodok, hogy házmesterné vagyok. 

Nusi (a tükröt nézve, mégegyszer meg-
igazítja haját). Hagyd csak. Raffinált esze 
van ennek — tudja ez, hogy miről álmo-
dik. (Körülnéz, aztán erősen aláhúzva a 
szavakat.) Ha én ezt elmondanám valaki-
nek — hű, hogy ebből milyen tánc lenne. 

Bő -si (csomagját fölvéve, indul). Hát gye-
rünk mi is. (El.) 

Nusi. Csak menjetek — jövök én is utá-
natok — mindjárt! 

Tivadar (szabólegény, szabász a Mme Lulu 
cégnél, közeledik egy kupiét énekelve). Fe-
gede, fegede, fegede . . . a haja fegede. . . (A 
pinceablakon lenéz, keres valakit) A szeme 
fegede . . . (Meglátja Nusit.) Pardon bocsá-
nat. (Bemutatkozik.) Fekete Tivadar. 

Nusi (barátságosan). Hok Nusi. 
Tivadar és Nusi (egyszerre). Örvendek. 
Tivadar. Milyen egyszerre mondtuk. 
Nusi (mosolyogva). Még rokonok leszünk. 
Tivadar. Szabad érdeklődnöm : nagysád 

a könyvkötészetben működik ? 
Nusi (egyre kedvesebben). Bloch urat tet-

szik keresni ? 
Tivadar. Sőt kérem. Vig Mariska kis» 

asszonyt keresem. 
Nüst (hirtelen más hangon). Ugy, hát 

csak keresse. (A papírjaival foglalkozik.) 
Tivadar. Kérem . . . nagysád, nem volna 

kedves egy üzenetet á tadn i . . . csak annyit, 
hogy egy ur várja . . . 

Nusi (fagyosan). Nem vagyok magyar 
királyi posta. (El. Iveket otthagyja.) 

Tivadar (miközben körülkémlel, tovább 
dalol). „Fegede, fegede, fegede . . . a szeme 
fegede, a haja . . 

Gáspár (jön, meglátja Tivadart, ki az 
egyik pinceleiárat rácsán áthajolva, lefelé 
leskelődik. Már messziről rákiált). Gye-
rünk onnan hé, gyerünk onnan. Ez nem 
kávéház, ez nyomda. (Az udvart söpörve, 
közeledik). 

I „Margit mosópor l e g t ö k é -
I letesebb toilette borax." 

ár isi 
modelled 

megérkeztek ! 

divatházába. 
IV. Kossuth Lajos-u. 9. 

f Hunyadi János] 
természetes keserűvíz 

i az egyedül i magyar termék« B 
1 neljet a illái minden résiíben Ismernek is tiiznilaak S 

SÍM _ JE _ jt _ _ JL a JL _ hajszálak végleges eltávolítása víllannyel. 
fia R j gLJ B 3 S b Szeplő, szemölcs, májfolt, mítesserek keze-

w c a s - w • waa w g lése. Arcmassage, hámlasztókurák, haj-
festés speciális módszerem szerint. Arany Védjegyű crém, púder, szappan- és email-boro-
gatóvíz egvedüli árusítója. Kezeléz egész nap. Vidékiek soronkivül. Olcsó bérletrendszer. 
Vérad l Aranka kozmet ika i Intézete, VI . , Podmanlczkyutca 6 , (Nyugatinál.) 
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Tivadar (zavartalanul folytatja). „Fegede, 
fegede, fegede". 

Gáspár (közelebb jön). Mondtam, hogy... 
Tivadar (megfordul előkelően). Pardon, 

hozzám méltóztatik szólni? (Cigarettával 
kínálja.) Parancsoljon, főportás ur. 

Gáspár (ridegen elnéz a cigaretták fölött). 
Az udvaron idegeneknek tartózkodni tilos. 

Tivadar (tovább kinálja). Dritte sorte. 
(Gáspár erélyes tekintetére gyorsan elteszi.) 

Gáspár. Az ur már három napja itt 
ugrál. Mit keres itt az ur? 

Tivadar. Még kérdezheti főportás ur ? 
Egy hölgyet. Egy hölgyet — itt dolgozik 
a könyvkötészetben. 

Gáspár (mint aki megbánta, hogy eny-
nyire is szóba állt ezzel az emberrel.) Itt 
dolgozik, vagy ott dolgozik, (Erélyesen kö-
zeledik.) tessék elhagyni a nyomda udvarát. 
(Tovább söpör.) 

Tivadar (feladja a küzdelmet). Kérem. 
Indul, de kellő távolságba érve, újra kezdi, 
kérlelve.) Nézze, főportás ur, — még tehe-
tek az életben én is szívességet Önnek — 
előfordulhat még, hogy valami szép női 
ruhára lesz szüksége, — megkeres engem 
a Mme Lulu cégnél . . . (Nekibátorodva.) 
nézze, főportás ur, ha kegyed kihivná — 
Vig Mariska kisasszonyt. . . 

Gáspár (Tivadarral szemben megállva, 
enyhébb hangon). Ha az ur szabó, találhat 
uri dámát is. — Mit akar ettől a Vig 
Mariitól ? Hiszen egy jó ruhája sincs sze-
génynek. 

Tivadar ( fölényesen legyint kezével). Ruha ? 
— Azt szerezhet mindenki. — Ha főportás 
ar felküldi hozzánk ezt a seprőt és resz-
kíroz rá egy kis pénzt, két óra alatt ezt a 
seprőt ugy kiöltöztetem, hogy elmehet sé-
tálni vele a Váci-utcába. (Közeledve, bizal-
masan.) De ebben a lányiján van valami... 
íudja, főportás ur, mikor először meglát-
tam az utcán . . . 

(Vasváry nyomdaigazgató megjelenik a 
kapuban. Kezében kis táska. Beszélget 
valakivel.) 

Gáspár (a közeledő nyomdaigazgató felé 
intve fejével). Hü, az igazgató ur. — Meg-
jött Bécsből. Tűnjön el az udvarról. (Buz-
gón söpörni kezd.) 

Tivadar. A kapu előtt várok, portás ur. 
(Visszavonul, súgva.) A kapu előtt — ne 
tessék elfelejteni. (El.) 

Gáspár (leül a portásfülke elé, újságot ol-
vas és vastag füstfelhőket ereget pipájából). 

Nusi (újra megjelenik, az asztalon levő 
papiriveket igazgatja, de közben folyton 
Gáspárt nézi). 

Gáspár (felnéz az újságból). Mit néz raj-
tam a kisasszony ? Nem vagyok én Tolnai 
Világlapja. 

Nasi (keresi, hogyan térjen a tárgyra). 
Azt néztem . . . hogy a főportás urnák 
mennyire tetszik hasonlítani a fiához. (Za-
varban, hadarva.) Ö csak kicsit magasabb, 
meg szélesebb, meg az arca kicsit más . . . 

Gáspár (kurtán). Nagyon megnézte a kis-
asszony a fiamat. (Olvas.) 

husi (miközben szorgalmasan hajtogatja 
az iveket). Van itt olyan lány, aki még 
jobban megnézte. 

Gáspár (felnéz, de aztán lenyeli a szót, 
tovább olvas). 

Nusi. Hát fess ember a kalauz ur. 
Gáspár (barátságosan). Jövő héttől nem-

csak kalauz, hanem házmester is ) A Sza-
badság-téren egy ötemeletes házban. (Köz-
lékenyen.) Már holnap beköltözhetne abba 
a házmesterlakásba, csak hozzávaló asz* 
szonyt kell keresni. (Megbánva leereszd e-
dését, ismét gőgösen.) Majd találunk neki* 
való asszonyt. Kalauz, házmester. Válo-
gathat. (Olvas.) 

Nusi. Minek keresni. Van olyan lány, aki 
szivesen beül abba a házmesterlakásba. 

£züsf evöMszteteh 

mû»* 

Budapest, IV Jew. Muitum-k&rut tf 

AMERIKAI MŰ FOGÁSZAT 
(ezelőtt Pipa-utca 6.) 

GYULAI PAL-U. 14. (Rókus-kőrház közelében) 
ÍZLÉSES MUNKA, GYORS KIELÉGÍTÉS, JU-
TÁNYOS ARAK. REGGEL 9-TŐL P . U. C-IG. 

Jlz elshtls világ cipésze : 

Z O N G O R A i S P I A N I N Ó 
qj és hasxni l t ; javítás és hango-
lás szakszerű J u t á n y o s á r b a n : 

VU, R&kAczl at 19. ex ia . 
Telefon : József 121—04. DEHMAL 

T a v a s z i ú j d o n s á g o k megérkeztekI 
kosztümök, köpönyeg és ruhákban 

E H R E N F E S T I R M A c é g n é l » 
Bpd«p««t, IV. kcr.. Papnflrrtde ntca ». i». I. «m. 
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Gáspár. Azt elhiszem. Melyik pesti lány 
nem volna boldog, ha ott házmesterné 
lehetne. (Olvas.) 

Nusi (szünet után). Ha éjjel is 0 helyet-
tesíti itt a föportás urat? ,. 

Gáspár (nagyon kurtán). O. 
Nusi (szünet után). A Vig Maris ma éjjel 

itt marad különórán. 
Gáspár (nem akarja tudomásul venni). 

Szegény lány, szorgalmas lány, kell neki 
az a pár korona — mért ne maradna itt 
éjjel? (Feláll, hirtelen más hangon,) A kis-
asszony pedig ne beszéljen itt bolondságo-
kat. Az a Vig Maris álmodni sem mer az 
én fiamról. 

Nusi. Épp az előbb mesélte, hogy vasár-
nap házmesterségről álmodott. 

Gáspár. A Vig Maris egy szegény viciné 
lánya, mit akarhat egy viciné lánya az én 
fiamtól? 

Nusi (bizalmasan közeledve). Én csak 
azt mondom, amit a lányok beszélnek. 
Azt mondják, a főportás ur fia el fogja 
venni a Vig Mariskát. 

Gáspár (dühösen). Ezt mondják, azt 
mondják — az én fiam azt veszi el, akit 
én mondok — a kisasszony pedig végezze 
a dolgát, vigye az iveket a pincébe. (Sar-
kon fordul, a portásfülke felé megy.) 

Nusi (sértődötten). Kérem. (Íveket fel-
emeli. Le a lépcsőn.) 

Gáspár (morog valamit, a portásfülkéhez 
megy, fölemeli a házitelefon kagylóját). 
Halló. A könyvkötészetet. Ott van a Vig 
Maris? — Nincs? — Ha látják, mondják, 
jöjiönle az udvarra. Igen.(Leteszia kagylót.) 

Tivadar (ki lassan előresomfordál, a te-
lefonálásnál, már a portás mellett áll). Oh, 
kisztihand, köszönöm. Igazán kedves fő-
portás úrtól, hogy lehivatja. 

Gáspár. Nagyon jár utána az ur. (Kém-
lelve Tivadar arcát.) Vigyázzon, mert még 
elveheti feleségül. 

Tivadar (könnyedén). Ha az ember min-
den nőt elvenne, főportás ur — ezt meg-
teheti egy tőrök szultán, vagy nagyvezir . . . 
de a mai valutáris viszonyoknál még talán 
egy olyan vezir sem — legfeljebb egy 
vezirigazgató. 

Gáspár (ridegebben). Hát ha nem akarja 
elvenni, mit akar tőle? 

Tivadar (két mozijegyet vesz elő a zse-
béből). Két mozijegyem van a kilencórai 
előadásra. Gondoltam, elhivom — főportás 
ur igazán elengedhetné. 

Gáspár. Miattam mehet, ha akar. Nem 
köteles külőnórázni. (Körülnéz, aztán kö-
zelebb lépve.) Az urnák megmondom, még 
örülnék is neki, mert nem szeretem, ha 
ma éjjel itt van. A fiam is itt van éjjel. 

Tivadar. A főportás ur kedves f ia? 
Gáspár. Kalauz! Azt mondják itt a nyom-

dában, hogy ez a Vig Maris szemet vetett 
rá. Hogy vasárnap este már házmester-
ségről álmodott. 

Tivadar. Házmesterségről? Azt tetszett 
mondani, kalauz a kedves fia. 

Gáspár. Kalauz, de a jövő héten m i r 
házmester is lesz a Szabadság-téren egy 
ötemeletes házban, hát gondolhatja az ur, 
hogy nem szeretném, ha egy ilyen Vig 
Maris . . . 

Tivadar. Tessék elhinni, abszolút biztos, 
hogy tévedni tetszik, ez a lány nem meg? 
el házmesternének. Én ismerem a női 
lelket, ki ismerné, ha nem egy női szabó ? 
Tovább megyek. Ez a lány már holnap 
itt sem lesz a nyomdában és három hét 
muiva — ojjé — hol lesz ő már három, 
hét múlva ? Csak öt percig kell vele be-
szélnem, én bizonyos vagyok a dolgomban 

Gáspár. Hát én is megmondhatnám neki, 
hogy verje ki a fiamat a fejéből — de hát 
magam is jobb szeretem, ha más mondja. 
Mégis főportás, ne keveredjék asszony-
dolgokba. 

Tivadar. Ne is tessék fáradni, főportái 
ur. Ezt tessék rám bizni. (Házitelefon 
cseng.) 

Gáspár. Halló. Igen. Egy ur akar vei* 
beszélni. (Leteszi a kagylót, Tivadarhoz.) 
Már jön. Okosan beszéljen vele az ur. 
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Tivadar. Ha egy női szabó nem tudna 
rőkkel beszélni — elég sajnos volna. 

(Gáspár háttérbe vonul, Tivadar neki' 
készülődik, várja Mariskát, aki azonban 
nem a pincebejárat felől jön, mint ahogy 
Tivadar várja, hanem az egyik félemeleti 
ajtóban jelenik meg. Pillanatra körülnéz, 
meglátja Tivadart, aztán néhány gyors 
«épéssel lesiet az udvarra.) 

Mariska. Kegyed akar ? . . . (Hegismerve 
Tivadart, más bangón, jelentős hangsúly 
iyal.) Kegyed akar beszélni velem? 

Tivadar. Pardon. (Bemutatkozik.) Fekete 
Tivadar. 

Mariska. Ne fáradjon, Fekete ur — mi 
már ismerjük egymást. A Kultura-nyom-
dából. 

Tivadar (zavartan). A K u l . . . tu . . . 
Mariska (élvezve Tivadar zavarát). Talán 

aem tetszik tudni, hol van ? Visegrádi' 
utca 3. Pincehelyiség. Az ablakok a Kádár-
aitcára nyilnak, ugy-e Fekete ur ? (Fűtve régi 
emlékektől.) Tavasszal hét óra tájban az 
ember sétál egy kicsit a Kádár-utcában és a 
nyitott ablakon leint egy nyomdászlánynak. 
(Kiegyenesedve.) Emlékszik, Fekete ur? 

Tivadar. Pardon, bocsánat, de akárhogy 
nézem . . . 

Mariska. Engem hiába néz, nem én vol' 
tam, akinek két év előtt onnan az ablak-
iról intett. Miattam ezerszer is inthetett 
volna. En akkor sem ittam volna lúgot 
maga után, mint az Olga — nekem már 
ikkor is megvolt a véleményem kegyedről. 

Tivadar. Kegyed, Mariska nagysád, na-
gyon szigorúan veszi azt a futó izét. (Rö-
vid szünet urán, őszinte érdeklődéssel.) És 
aacndja, mi lett szegénykéből? 

Mariska. Csak ne sajnálja. Szerencsét 
csinált. Manikór lett. Járt hozzá egy fő-
hadnagy, annak belevágott a körmébe. 
Incifiálta. 

Tivadar. Inficiálta? 
Mariska. Igen. Infefccionálta. Le kellett 

vágni az ujját. 
Tivadar. Képzelem, milyen lármát csapott. 
Mariska. Téved. A főhadnagy tovább 

is hozzájárt manikűrözni, gavallér volt, 
képzelje, kétszerannyi borravalót fizetett, 
pedig most már csak kilenc ujja volt. 
Ettől az Olga beleszeretett. Aztán ott 
hagyta a manikőrt, egy barátnőm mesélte, 
hogy szerencsét csinált. Egyszer én is lát-
tam az Andrássy-uton — konflisban! 

Tivadar. Na, most képzelje, (Körülnéz, 
majd közeledik.) hogy kegyed ezzel a szép-
séggel és ezzel az a lakka l . . . (Kis szünet 
után.) Mariska nagysád, én három napja 
kísérgetem kegyedet. Kegyed, ha meglát. . . 

Mariska. Fekete ur, én ott dolgoztam a 
nyomdában az Olga mellett. En láttam, 
hogy hányszor sirt, én sokat tanultam. 

Tivadar (kellemetlenül). Az Olga ! (Hirte-
len.) És lássa, még ő is szerencsét csinált. 

Mariska. Szerencsét csinált ? — Lehet azt 
tudni? Itt a nyomdában van egy szegény 
lány, Linának hivják — (Vállat vonva.) — 
különben minek beszéljek. Mindenki éljen 
ugy, ahogy akar. (Hirtelen belesülyedve 
valami régi elkeseredésbe ) De mit akar-
nak éppen tőlem? Engem hagyjanak. 
(Könnyek közt.) Engem ne akarjanak rá-
beszélni semmire, mert én tudom, hogy 
mit akarok — és nem nyugszom addig — 
de ehhez már semmi köze kegyednek, 
Fekete ur. (Letörli a könnyeit.) — És a 
legokosabb, ha most elmegy. 

Tivadar (meghatva). Mariska nagysád! 
Mariska. Ne kezdje élőiről, Fekete ur ! 
Tivadar. Mariska nagysád — kegyed kora 

reggeltől késő estig dolgozik és este, mi-
kor a többi lányok hazamennek, kegyed 
még itt marad és különórázik az éjjeli 
munkásokkal — tessék hagyni, én jól 
vagyok informálva — és még vasárnapja 
sincs, mert vasárnap otthon segit a ked-
ves mamájának — a k i . . . aki (Egy cérna-
szálat vesz le a ruhájáról.) 

Mariska. Viciné. Nem szégyenlem. 
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Tivadar. Ugy van, aki segédházfelügy e-
lőné a Hernád'Utca 6. számú házban — 
tetszik látni, jól vagyok informálva. A 
kegyed élete csupa munka és vesződség, 
semmi pihenés, semmi öröm és élvezet, 
pedig aki ilyen szép és fiatal, annak joga 
van az élethez — nem gondolt még erre, 
Hariska nagysád? (Csend. Szünet.) Mariska 
nagysád. En nem mondom, hogy feleségül 
veszem kegyedet, ilyen őrültség a mai 
valutáris viszonyoknál nálam kizárt. De 
csak egy szót kell szólnia és bejuttatom 
hozzánk a szalonba probirmamzellnek 
(Host már kevésbbé őszintén.) — kegyed 
ezzel az alakjával pár hét alatt első mam* 
zell lesz — kegyed első mamzell lesz és 
nem mondom, hogy egy örökkévalóságig, 
de pár hónapig, nagyon-nagyon boldogok 
leszünk és aztán — (Könnyed mozdulattal ) 
aztán meglátja valaki kegy edet szép ruhá-
ban, elegánsan . . . (Hirtelen elhallgat, nézi 
a lányt, aztán halkan.) Elmenjek, Mariska 
nagysád ? 

Mariska. Menjen el Fekete ur. — Nem 
mondom, ha pár év előtt jött volna mon' 
dani ilyeneket, — de én most (Erősen 
hangsúlyozva.) egészen másképen akarom, 
Fekete ur! 

Tivadar. Hogyan képzeli, Mariska nagy-
sád? 

Mariska. En nem akarom megégetni 
magamat. 

Tivadar (szomorúan). Ertem,kegyed fixre 
akar menni. 

Mariska. Igen, én fixre akarok menni. 
Inkább várni, dolgozni még két évig, még 
öt évig . . 

Tivadar. Es férjhez menni ? 
Mariska. Ha valami nyugodt és biztos 

akadna. 
Tivadar. Egy kalauz! 
Mariska. Egy kalauz? 
Tivadar. Aki házmester i s ! — Házmes-

ternének lenni, egy ötemeletes nasty ház-
ban — mennyi baj, mennyi vesződség a 
lifttel, a kapuval, a lakókkal — hát való 
ez magának ? Én elhiszem, hogy ez a ház-
mester boldogan elvenné magát feleségül. 

Mariska. Elvenne engem? De hát kiről 
beszél . . . Az a kalauz, aki itt szokott 
e s t e . . . Hiszen nem is ismerjük egymást . . . 

Tivadar. Én tudom, hogy elvenné kegye 
det — a tulajdon apjától tudom, dehát 
házmesternének lenni, ez csak igazán nem 
jövő. (Háttérben megjelenik Gáspár és a 
haranghoz lép, harangozni kezd, miután 
előbb megnézte óráját) 

Mariska (indulni készül). Nekem mennem 
kell, Fekete ur — és én most már csak 
arra kérném, hogy ne várjon többet a 
kapunál és ne kísérjen az utcán, mert ez 

nekem nagyon kellemetlen. Es aztán úgyis 
hiábavaló. (Elindul a pince felé.) 

Tivadar. Elmegy, Mariska nagysád? 
Mariska. Dolgom van, Fekete ur. (Né-

hány lépcsőn le.) 
Tivadar (a pincekorláton áthajolva). Ne 

vágja be még végleg az a j t ó t . . . beszéljünk 
még a dologról. Nézze, véletlenül van két 
mozijegyem estére. Kitűnő műsor van. 

Mariska (sértődötten). Nem szoktam mo' 
ziba járni, igazán nem szép, hogy félté' 
lezte rólam, kegyed. (Elindul, majd hirte-
len megáll, visszafordul.) Fekete ur? 

Tiv.idar (mohón). Parancsol, Hariska 
nagysád ? 

Mariska (körülnéz, aztán némi habozás 
után). Azt . . . honnan tetszik tudni . . -
hogy az a, az a kalauz, aki este itt szo-
kott . . . hogy az házmester egy ötemele-
tes házban? 

Tivadar. Az az ember házmester egy öt-
emeletes házban, én megmondtam az igazat, 
ugy, ahogy van, minek ugorjon kegyed 
bele a bizonytalan sötétbe. 

Mariska (halban). Köszönöm, Fekete ur, 
Tivadar (szerelmesen utána néz). 
Gáspár (közeledik). 
Tivadar (Gáspárhoz, a lány után mu-

tatva). Lássa, portás ur, ha nem volnék 
elvi ellensége a házasságnak, ezt a nőt 
talán el is venném. De tessék elhinni — 
a férj olyan, mint egy uj ruha. Félévig 
örülnek neki az asszonyok, aztán kimegy 
a divatból — mi szükségem van nekem 
erre? (Indul.) 

CSIPKÉK-FÁTYOLOK 
NOOftflr K&ÔNlKXJjéoW. 

ÍS rüccONrt* . 

"kosztüm, ruhái 
ELEGÁNSAK 

l e j a C C Í l B pest, V, Csáky 
.utca 6., I. em. 8. 

A R A N Y S Z Ő K É V É 
változtatja haját a felülmúlhatatlan H y v o r j o n -
fé l e „Ono" G O L D E N HAIR WASH. Ára 600 
kor. Főraktár : Török József gyógyszertár R.-T. 
Király-u. 12. é s Róna drogéria, József körút 50. 

KELENGYÉK 
SZÉKELY JENŐNÉL 
Bout. If, lamraennaj tr-u. 2 

pelpmlâmpaernyô-
^ készite3t, batikolást, nyekkendökészitést 
- l ü tanit és vállal : I K C 2 E A R A N K A ti Bcgedfis Sándor-u. 15 111. ». 

MERGL JANKA HŰI KAbfimAMfflJA 
BPESr, PIAR1STA-U. 12. V» EM. I. 



V SZÍNHÁZI É L E T 71 

Gáspár (a pipával megérintve vállát). 
Hát ? . . . 

Tivadar. Föportás ur nyugodt lehet. 
Hogy ez a lány elmenjen házmesternének ? 
Az ennél a lánynál abszolút kizárt. 

(Tivadar elmélázva a pinceablak felé néz, 
munkások jönnek, papírhengereket gör-
getnek, majdnem elütik a pincelejárat kö-
rül ődöngő Tivadart.) 

Gáspár. Vigyázzon az ur. (Leül a por-
tásfülke elé. Olvas.) 

Tivadar (elugorva a papírhengerek elöl). 
Megyek, portás ur, megyek, mert még az 
lesz a vége, hogy az egyik Oldalon begu* 
ritanak a gépbe és a másik oldalon kijö-
vök, mint Friss Újság. (Nők jönnek, Tiva-
dar őket nézi, közben megy a kapu felé, 
ujabb papírhengerekkel összeütközve. Vé-
gül eltűnik a kapun tul.) 

(Lina, Bözsi, Rózsi jönnek, jobbsarok-
£>an lévő vizvezetékhez mennek, kezüket 
mossák, majd később kalapot tesznek fe-
jükre, elkészülődnek a nyomdából.) 

Nusi (akinek fején szörnyű kalap, kezén 
bőrkeztyü, Mariskával jön). 

Mariska. Te, Nusi — igaz, hogy az a 
kalauz, aki este itt szokott ülni, házmes-
ter egy ötemeletes házban . . . 

Nusi. Hát te nem tudod ? . . .[(Elvegyül-
nek a többi lányok közé.) 

(A lányok a vízvezetéknél visítva fröccs-
kölik egymást. Gáspár rájuk szól.) 

Gáspár. Siessenek és ne fröcsköljék tele 
az udvart. 

Igazgató (megjelenik félemeleti iroda-
ajtóban, leszól). Mi van ott lent, micsoda 
lárma ? (Lányok szétrebbennek : „Az igaz-
gató ur 1") 

Igazgató (lejön a Iép:sőn). Az ember pár 
hétig nincs itthon, felfordul minden. Pé-
ter, nem tud rendet tartani ? (Amint le-
néz, meglátta Mariskát, kinek szépsége első 
pillanatra felkelti érdeklődését.) 

Gáspár. Igazgató urnák jelentem . . . 
Igazgató (a lányok felé). Mindenki men-

jen a dolgára. (Lányok a kapu felé.) 
Igazgató (Mariskához, aki szintén in-

dulni akar, lényegesen szelidebben). Ma-
radjon. (Lányok ki a kapun.) 

Gáspár (hátrább húzódik, előtérben szem-
ben egymással, ketten maradnak ; Mariska 
és Vasváry nyomdaigazgató). 

Igazgató (kedvtelve méregeti a lányt). 
Mióta van a nyomdában ? 

Mariska. Két hete. 
Igazgató. Ehe. Azért nem láttam. 
Gáspár. Igazgató ur már Bécsben volt, 

mikor a Schüller művezető ur . . . 
Igazgató (a lányhoz). Hol dolgozik, fiam ? 

Mariska. A könyvkötészetben. És mint 
kisegítő az expedícióban. 

Igazgató. Már lecsöngették a délutáni 
munkát. Miért nem megy haza, mint a 
többiek ? 

Mariska. Kérem, éjjel is itt vagyok. Kü-
lönórázom. (Az igazgató tekintete kezd 
tűrhetetlenül agresszív lenni.) 

Igazgató. Ugy ? Helyes. (Közeledve.) Na . . 
és . . . meg van elégedve a könyvköté-
szetben ? 

Mariska (zavartan). Igen kérem. Nagyon 
kérem. 

Igazgató. Ugy? Jó. De mégis . . . Maga 
ugy látszik, jobbhoz van szokva. Az apja ? 

Mariska. Meghalt. 
Igazgató. Helyes. Akarom mondani, az 

anyja? 
Mariska. Alkalmazva van Hernád-utca 

6. sz. alatt. 
Gáspár (be'emorog). Viciné. 
Igazgató. És maga fiam, izé . . . ott la-

kik az anyjánál. 
Mariska. Igen, kérem. 
Igazgató. Na jó. Majd meglátjuk. Csak 

szorgalmasan tovább. Majd meglátjuk. 
Talán majd. Na majd meglátjuk. Hétfőn 
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mindenesetre jöjjön be hozzám az irodába. 
Jöjjön be fiam. Majd megnézzük, milyen 
a kézírása. Talán az irodában van üres 
hely. Majd hétfőn. Most elmehet fiam. 

(Mariska szólni akar valamit, de aztán 
egy ügyetlen mozdulattal elköszön és el-
indul a pince felé.) 

Igazgató (utána néz). Nagyon jó, nagyon 
helyes. (Indul, lépcsőn fölfelé megy, majd 
megfordul.) Péter? Hol az a lány? 

Gáspár. Lement. Hivjam? 
Igazgató. Nem, még ne. De hétfőn megint 

Bécsben van dolgom. Hétfőn. Igen . . . 
mégis csak szóljon neki. Ne most, kicsit 
később. Még ma este beszélni szeretnék vele. 

Gáspár. Igenis. 
Igazgató. Nem bánom. Nyolc órakor. Az 

esti csöngetésnél. 
Portás. Igenis. 
Igazgató. Akkor küldje be. Aztán ha va-

laki keres, nem vagyok itt. 
Gáspár. Igenis. 
Igazgató (körülnéz). Szép idő van. Ta-

vasz. Hányadika van ma? 
Gáspár. Május harmadika. 
Igazgató. Tavasz. (Elégedetten nevet, aztán 

be a szobájába.) 
Gáspár (utána néz, aztán köp egy éleset 

abba az irányba, amerre az igazgató tá-
vozott). 

(Portás leül a fülke mellé. Csend az ud-
varon, a pincében a könyvkötölányok éne' 
kelnek. A kapun belép Péter. Szép uj 
egyenruhában, sapkája mellett orgona. Meg-
áll szin közepén. Apjára néz, aki újságot 
olvas, aztán a lányok énekére figyel. Oda' 
megy a pinceablakhoz lenéz. Vig Mariska 
hangja kicseng a lányok karából. Péter 
egy darabig ott áll, aztán közeledik ap-
jához ) 

Péter (vállon érinti apját). Édesapám. 
Gáspár. Na, megjöttél ? (Feláll, szedi, ren-

dezgeti holmiját.) 
Péter. Hűvösvölgyi kocsin voltam szol' 

gálatban. 83-as. (Gépiesen.) Krisztina-körut 
és Retek-utca sarkától halad kifelé. Hü' 
vösvölgytől Retek-utcáig befelé. (A zsebé-
ből kiálló kis füzetre üt.) A hét végén lesz 
a kalauzvizsga, de már ugy tudom, mint 
a vízfolyás. (Miközben apja kezébe segiti 
annak cókmókját.) „A Budapesti Egyesitett 
Városi Vasutaknak 87 számozott, négy 
betűvel jelzett és egy földalatti vonala 
van" Aztán kérdezze apám akármelyiket, 
ugy elfújom . . . 

(Mariska végigmegy a színen, jobbról 
balra. Péter és apja utána néznek. Szünet). 

Gáspár. A Szabadság-téren nem voltál ? 
Péter. Voltam. Délben. Az ellenőr ur is 

arra jött, mutattam néki a házat. Bemen' 
tünk, a házmesterlakást is megnéztük. 

Gáspár. Hit szólt hozzá az ellenőr ur ? 
Péter. Azt mondta az ellenőr ur, ilyen 

házba elmenne házmesternek még a Sán-
dor Pál is. 

Gáspár (körülnéz, nincs-e közelben a 
lány). Ahhoz a házmesterséghez asszony 
is kell. Ha asszony nincs, nincs házmes-
terség. Megmondta a háziúr. 

Péter. Ha nincs. Dehát hogyne volna. 
Gáspár. Van? 
Péter. Apámnak kell tudni. Megmond-

tam: én leteszem a kalauzvizsgát, apám, 
anyám keressenek nekem asszonyt. Nincs 
nekem most arra időm. Ha maguk azt 
mondják, ezt vedd el, ez olyan, aki kalauz-
hoz való — én elveszem, csak keressenek 
olyant. 

Gáspár. Hm. Hát ha azt mondanám, 
már találtunk. 

Péter. Találtak? — Annál jobb. 
Gáspár. A Krovác vendéglős lánya. 
Péter. Az ? . . . Hát ha maguk gondol-

ják. Vizsga után este elnézhetek hozzájuk, 
apám, anyám addig is szólhatnak neki. 

Gáspár (mohón). Még ma este elmegyünk 
az anyáddal. — A nyomdában azt beszé-
lik már, hogy elvéteted magad valami 
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nyomdászlánnyal . . . — Azzal, aki most 
is itt mászkál valahol. — ott van, az. 

Péter. Az ? Az ilyen kisasszony szépen 
jönne hozzám, — házmesterhez. 

Qáspár. Ez ? Töri őt a fene utánad. Ház-
mesterségről álmodott. Hát csak álmodjék 
íóia tovább is. — Csak okosan, édes fiam, 
nehogy elhibázd, mint én. Én de sokszor 
megbántam, hogy házasság kérdésében az 
apámra hallgattam, és nem a saját eszem 
«tán jártam. Te is rosszul teszed, ha nem 
én rám hallgatsz. (Mariska balról jön s a 
nagy asztalhoz megy. Gáspár indulni akar, 
meglátja Mariskát, aki az asztalhoz űi, 
hajtogat.) 

Péter. Hát nem megy apám? 
Portás. Megyek. (Netn mozdul.) Három-

negyed nyolckor vége a délutáni munká-
nak, akkor harangozol. 

Péter. Tudom apám. 
Portás. Tizenöt perc múlva . . . 
Péter. Tudom. Harangozok az esti mun-

kára. 
Portás. De pont nyolckor. (Sehogy sem 

akar elmenni, amig a lány ott van a sa-
rokban.) 

Péter (leül az apja helyére, előveszi a 
kalauzfüzetet.) Tudom, pont nyolckor, 
apám. 

Portás. Aztán meggyújtani a lámpákat, 
kinyitni a kaput. 

(Mariska közeledik, a jobboldali pince-
íejárat felé megy. Péter és Mariska tekin-
tete összevillan.) 

Portás. Kisasszony. 
Mariska (megáll). 
Portás. A kisasszonynak hivatalos üze-

nete van . . . Az igazgató ur üzeni, hogy 
hétfőn elutazik. És még (Fiára néz, lesi a 
hatást.) ma este tessék bemenni hozzá. A 
nyolcórai harangozáskor. 

Mariska. Jó. (El.) 
Péter (utána néz a lánynak, aztán az 

ípiához). Berendelte ? Az irodába ? 
Portás. Hazajött, meglátta, berendelte. 
Péter (a pincelejárat felé). Hát ez is olyan? 
Portás. Ez? Mér volna ez más? 
Péter (as igazgató ablaka felé). Az meg 

ott, nincs olyan nő, akivel . . . 
Portás. Nem a mi dolgunk, hogy mit 

csinál. Azt mondta, ha a lány bent van 
nála, akárki keresi, nincs itt. 

Péter. Ninc3 itt? Randa egy ember. Ha 
látnám, hogy jön futva a kocsim felé, le-
csengetném a kocsit az orra előtt. Az ilyen 
nem érdemel mást. 

Portás. De az ilyen lány se. 
Péter. Az ilyen lány. (Elgondolkozva.) 

Azért van, mert ez mind kisasszony akar 
tenni. Aztán apám még azt mondja, hogy 
hozzám jönne. 

Gáspár. Röpülne az, csak hivni kéne. 
De azt várhatja. Csak menjen be ahhoz, 
aki berendelte az irodába. Majd megnézi, 
milyen a kézírása. (Köp egy hegyeset az 
igazgató szobája felé.) Vigyázz a kapura! 

Péter. igen. 
(Portás be, lakás felé. Péter egyedül a 

nyomdaudvaron. Leül, mint aki tanulni 
akar. Feláll, a pinceablakhoz megy, lenéz. 
Elsétál az igazgató ajtaja előtt. Ö is köp 
arra egy hegyeset, pont olyant, mint az 
apja. Majd leül, halkan dúdol valami dalt.) 

Mariska (jön balról, uiabb ívpapírok a 
kezében, Péter a portásfülkében ül, nem 
veszi észre. Mariska odanéz egyszer-két-
szer, aztán hirtelen a főidre ejti 'az egész 
papírcsomagot. Péter még ezt sem veszi 
észre.) 

Mariska. Az istenit. 
Péter (észreveszi, feláll, odasiet, segíteni 

akar). 
Mariska. Ne fárassza a derekát. Elvég-

zem magam is. (Felrakja az asztalra.) 
Péter. De büszke a kisasszony. 
Mariska. Büszke? 
Péter. Az., 
Mariska. Én, vagy aki mondja ? 
Péter. Még hogy én? 
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Mariska (nem minden kacérság nélkül), 
ïgy szok itt ülni. (Feltartja az orrát.) Ha 
az ember jön-megy, észre sem veszi a nagy 
büszkeségtől. Két hete látom. 

Péter. Nem is lehetek két hete büszke, 
még csak két napja hordom az uniformist. 

Mariska. Nem is arra büszke. 
Péter. Hát? 
Mariska. Az ötemeletes házra. 
Péter. Tudja ? 
Mariska. Az egész nyomda azt beszéli, 

két szoba, konyha, berendezés, mind a 
lányok erről álmodnak. 

Péter- A kisasszonyok. Selyemharisnyá-
TÓl, púderről, de nem házmesterlakásról. 

Mariska (nagyon szemébe nézve). Már aki. 
Péter. Házmesterség sok baj, kevés őröm. 
Mariska. Miért? A háziúr nem lakik a 

házban, az történik, amit a házfelügyelő 
akar, aztán szép jövedelem, kapupénz, 
szemétpénz, liftpénz. Finom ttri népek, 
Szabadság-tér. 

Péter. Ezt is tudja? 
Mariska. Bútorok, ami maradt az özvegy 

Saázmesterné után. 
Péter. Azt is tudja? 
Mariska. Függönyök, abroszok. 
Péter. Teli spájz. 
Mariska (ábrándosan). Függönyök, ab-

roszok, teli spájz. (Sóhajtva.) Olyan, mint 
egy álom. 

Péter. Nem ilyenről álmodik a kisasszony. 
Mariska. Nem vagyok kisasszony, nyom-

dászlány. 
Péter. Mégis kisasszony. 
Mariska. Viciné lánya. 
Péter. Mégis kisasszony. 
Mariska. Maga a világ legszerencsésebb 

embere. 
Péter (kihúzza magát). Hát még ha le-

teszem a vizsgát. Kalauz. 
Mariska (kicsinylően). Kalauz! 
Péter (megütődve.) Mi ? 
Mariska. Kalauz, kalauz. Hát igen. De 

hát házfelügyelő ! 
Péter. És kalauz î ! 
Mariska. Hát azt most abba is lehetne 

hagyni. 
Péter. Abbahagyni? Harminc év múlva. 
Mariska (nevet). Harminc évig kalauz 

akar lenni ? 
Péter. Előbb kalauz, aztán ellenőr. 
Mariska. Ellenőr? 
Péter. A'osztályu ellenőr. Aranystráf a 

sapkán és a galléron és egy sárga rozetta. 
Aztán le tehetem az állomásfőnöki tan-
folyamot. 

Mariska. Hát aztán ? 
Péter. Szépilonai állomásfőnök! Vagy 

városligeti. Három arany rozetta és arany-

stráf a sapkán! Es a galléron i s ! (Lesi a 
hatást.) 

Mariska (félvállról). Az ötemelet töb-
bet ér. 

Péter. Még forgalmi felügyelő is lehetek 
húsz-huszonöt év múlva. 

Mariska. Addig csak kalauz. 
Péter (türelmét vesztve). Hát: kalauz. 
Mariska. Mi fizetés ? 
Péter. Mi ? (Ujján számlálja.) Van törzs-

fizetés, van drágasági pótlék, van élelmi 
pótlék, aztán lakbér, aztán nappali túlórák, 
aztán éjjeli túlórák, aztán táppénz, aztán 
irószerátalány, aztán szorgalmi pótlék, föl-
mehet már a harmadik-negyedik évben 
havi 10—12000 koronára is. 

Mariska. A liftpénz több. 
Péter. De az ember: kalauz. 
Mariska (kötekedik). Kalauz mindenki 

lehet. Mi az? Lukasztja a jegyet, aztán 
csenget. Ennyi az egész. 

Péter (szijja a cigarettáját és hallgat). 
Mariska (gyönyörködik a fiu haragjában, 

tovább kötekedik). Meg azt mondja, men-
jenek beljebb, ne tolongjanak a nyaka-
mon, itt a perronon. 

Péter (egyre sűrűbben szivja a cigaret-
táját). 
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Mariska. Meg azt mondja: Hé, hallja ne 
lógjon ott a villamoson. Ennyi. Mást is 

' csinál? 
Péter. Ugy látszik, maga jobban tudja. 
Mariska. Még a kocsivezető is több. Mert 

annak nem kell bent tolongani, meg azt 
mondani: „leszállni, felszállni", „kérem a 

i jegyeket", „rendőrt hivatok, ha nem száll 
le azonnal", „maga fogja be a pofáját", 

I „hát csak irja fel a számomat", »maga ne 
gorombáskodjék", .alászolgája ellenőr ur", 

[ „kérem biztos ur, igy és igy volt", aztán 
I megint csöngetni, aztán megint lukasztani, 

ennyi az egész. Akár holnap beállhatnék 
; kalauznak. 

Péter (egyre fokozódó indulattal). Akár 
holnap ? 

Mariska Még ma. 
Péter. Még m a ? 
Mariska. Még ma. 
Péter. Mert csak ennyit kell tudni egy 

kalauznak, mi? 
Mariska. Ennyit, ennyit. Hát mit? 
Péter (eldobja a cigarettát, előveszi a fü' 

zetet, rácsap a födelére). Hát azt tudja-e, 
hogy a Budapesti Egyesitett Városi Vasu-
taknak nyolcvanhét számozott, négy betű' 
vei jelzett és egy földalatti vonala van? 
Mert ha még ma be akar állani kalauz-

* nak, tudni kell mind a kilencvenkettőt, 
mint a vízfolyás. 

Mariska. Hát ezt megtanulja. Aztán kész. 
Péter. Aztán kész? 
Mariska (egyre fokozódó gyönyörűséggel 

! nézi a nekihevülő Pétert. Alkonyodik. Csak 
. a portásfülke lámpája ég. Ennek fénye 

megvilágitja a fiatalokat. Az alkonyi fény-
ben furcsa valószinűtlen szine van a ha-
talmas nyomdafalaknak). 

Péter. Hát az általános szolgálat ? 
Mariska. Általános szolgálat. 
Péter (nagy lendülettel, szinte megállás 

nélkül, mint egy óriási monológot). A kocsi 
kivitele. Reggel a szolgálat előtt egy negyed 
órával jelentkezem a kocsi indító ellenőr 
urnái. Tisztán, józanon. Tisztelettel jelen-
tem, megjöttem szolgálatba. Megvárom, 
mig a nevemet felolvassák és a velem be-
osztott kocsivezetővel kimegyünk a kocsi-
szín elé, ott kérek a kocsimester úrtól vagy 
helyettesétől egy megfelelő kocsit, ha meg-
kaptam, megnézem, hogy ugyanazon szám-
jelzővel van-e felszerelve, mint amely vo-
nalra visszük a kocsit. Ha ezt rendben ta-
lálom, felszállok a kocsira, megnézem, 
hogy tiszta-e, ablakok nincsenek-e kitörve, 
szijcsengőt, villanycsengőt megpróbálom, 
hogy jó-e. A világítást bekapcsolom, meg-
nézem, hogy jó-e, a tolóajtók zárjait meg-

nézem, hogy jól zárnak-e. Ha ezt rendben 
találom, kimegyek a perronra, megpróbá-
lom a védajtót, aztán megnézem : váltóvas, 
csatlórud, kézi jelzőlámpa, gyertyával fel-
szerelve, van-e a kocsiban. Ha ezeket rend-
ben találom, leszállok a kocsiról és a kapu 
irányában megállitom, a váltót, felszállok 
a kocsira és most már haladunk a kezdő-
pont felé. Minden megállóhelyen megál-
lunk és az utasokat felvesszük és kiszol-
gáljuk megfelelő jeggyel, a jegyeket ugy 
kezelem, hogy az utasok által jelzett irány-
ban érvényes legyen. 
(A hold kisüt és fénye végigönti az udvart.) 

Péter. A végállomáson, ha az utasok le-
szálltak, megnézem, nem hagytak-e ott va-
lami tárgyat. Ha igen, azt magamhoz ve-
szem és beviszem a kocsirendező urnák 
és arról jelentést irok. Ha a kocsi nem 
tiszta, szólok a takarítónőnek, ha ő nem 
volna ott, akkor kitakarítom én magam. 
Mert a kocsi tisztaságáért a kalauz felelős. 
Ha a kocsi az indulási ponton áll, reá ütök 
hármat a kocsivezető harangjára, ezzel 
jelzem az utasoknak, hogy a kocsi rendel-
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kezésükre áll. Aztán bemegyek, a menet-
levelet lebélyegzem a végállomás bélyeg-
zőjével és megkérdezem a kocsivezető úr-
tól, hogy hány óra, hány perckor indul a 
kocsi. Ezt beírom a menetlevél megfelelő 
rovatába, aztán kimegyek a kocsiba és 
megkezdem a jegyosztást és végzem napi 
teendőmet, mig a kocsit bevisszük. Akkor 
bemegyek a leszámoló irodába, megnézem, 
van-e valami utasítás kifüggesztve. Ha van, 
elolvasom és ezzel tudomásul veszem, az-
tán leülök az asztal mellé, kiszedem a meg-
maradt jegyeimet, beirom annak sor- és 
folyóazámát a menetlevél megfelelő rova-
tába, kiszámítom, hány jegyet adtam el, 
hogy mennyi pénzt vettem be, a pénzt ki-
szedem a táskából, ha nem egyezik, több 
vagy kevesebb, akkor mégegyszer utána 
számolom, ha nem jönnék rá az esetleges 
hibára, megkérem az ügyeletes ellenőr urat, 
hogy szíveskedjék utána számolni, aztán 
kérek másnapra egy menetlevelet, aztán a 
vizsgálóhoz megyek, ki a megmaradt je-
gyeimet megrovancsolja és ha rendben ta-
lálja, névaláírásával igazolja, aztán átadom 
a pénzt a pénztárnok urnák, aztán meg-
nézem, hogy van-e másnapra elegendő je-
gyem, ha nincs, kérek a tömbkezelőtől, a 
jegyátvételi elismervényt aláírom, a jegy 
sor- és folyószámát a menetlevél megfe-
lelő rovatába beirom — ezzel bevégeztem 
napi teendőmet és eltávozom haza ! (Zseb-
kendővel letörli homlokát.) Na, ha mind-
ezt tudja a kisasszony, akkor elmehet ka-
lauznak ! (Dühösen sarkonfordul, otthagyja 
Mariskát, meggyújtja a portásfülke előtti 
lámpát és leül a fülke elé.) 

(Lassan egészen besötétedett. A nyomda 
sötét, csak a portásfülke lámpája világit 
végig az udvaron.) 

Mariska (lassan közeledik Péterhez). Ha-
ragszik ? 

Péter (föl se néz). Miért haragudnék a 
kisasszonyra. 

Mariska. Mondtam, nem vagyok kis-
asszony. 

Péter. Hogyne volna kisasszony a kis-
asszony. 

Mariska (nekimérgesedve). Hát akkor 
fújja ftl magát. (Otthagyja és most ő ül 
le külön duzzogva az asztal mellé.) 

Péter (föláll, közeledik). Meggyújtsam a 
lámpát ? 

Mariska. Miattam. 
Péter (meggyújtja a lámpát a lány fölött, 

aztán vállát vonva, vissza a helyére. Szü-
net. így ülnek háttal egymásnak, duzzogva. 
Bgyszerre mind a kettő visszanéz. Hirtelen 

elkapják fejüket, az óra üt, Péter feláll, a 
kis haranghoz lép, harangoz). 

Mariska (szintén feláll, igazgató szobája 
felé néz, aztán Péterre, aztán visszaül). 

(Zúgás, mozgolódás a nyomda belseje 
felöl. Munkások, lányok jönnek, aztán men« 
nek kifelé. Megint csönd.) 

Péter (aki becsukta a kaput a munkások 
után, közeledik a lány felé). Harangoztam. 

Mariska. Hallottam. 
Péter. Nyolc óra. 
Mariska. Tudom. 
Péter. Várják a kisasszonyt. 
Mariska. Várhatnak. 
Péter. Az igazgató ur. Azt mondta, a kis-

asszony menjen be hozzá. 
Mariska. (Nem mozdul.) 
(Egy elkésett munkás megy végig az ud-

varon, Péter kiengedi a kapun. Holdfény 
rövid időre eltűnik az udvar sötét, csak a 
két lámpa ég és az igazgató félemeleti szo-
bájának ablaka is kivilágosodott.) 

Péter. Nem megy? 
Mariska. Nem. 
Péter. Miért? 
Mariska. Csak. 
(Péter elmegy, de kis szünet után vissza. 

Tetszik neki, hogy a lány nem megy be.) 

KálazcSy Nővérek „ 'Ä 
Budapest, IV. kerület, Apponyl-tér 1. szám. 

3NTIK ÓHáK 
és zsebórakOlSnlegességek SZÉKELT BÉLA í r á s -
nál, VII., Wesselényi-utca T. (Károly-körut sarok). 

Megjelent a Nietzsche sorozat 
második kötete I 

ECCE H O M O 
Művészet és művészek, modernség. 

Az első kötet 
Z a r a t h u s t r a 

Egyenöntetü, csinos kiállitásu k iadásban .ugy 
fűzve, mint kötve megveheti a „Szinházi Elet" 

könyvesboltjában, VII., Erzsébet-körut 29. 

GROIZ JÓZSEF 
Baadern c i p é s z 

k J ö z s o í -
m ^ k S r u t 
i l f e ^ ^ 2 5 . M ^ ® (Üzlet) 

é l ű i n KÉz iMMHáz s i r s : ; 
Brilliánsokat,gyöngyöket, régiségeket C í f c K t l - * EMIL êtoxeïfe«, 

w l i M 3 l « B M u ä i <32>&gr&ä>3»an r a n Ktrüjr-x. H. fsríJ t!B3i?SSJÎ srBKHS. Wi t t 
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Péter. Hát igazán nem megy be? 
Mariska. Nem. 
Péter (ujabb szünet után, halkan). Az 

előbb . . . igaza volt, a kalauz, az nem is 
az igazi. 

Mariska. Én azt nem mondtam. Kalauz 
is szép, csak házfelügyelő az még több. 

Péter. De kocsivezető, az az igazi. Maga 
is mondta, inkább kocsivezető, mint kalauz. 

Mariska. Nesn akartam megbántani. 
(A hold megint előbújhatott. Szép szeiid 

hangulat a sötét nyomdaudvaron. A C3u-
pasz nyomdafalak a holdfényben valószí-
nűtlenül megnyúlnak, a tágas nagy udva' 
ron a nagy esti csendben a két ember las-
san-lassan egyre közelebb kerül egymáshoz.) 

Péter. Af ember előbb kalauz, de három-
négy hónap múlva ha akar, kocsivezető 
is lehet. 

Mariska. Maradhat kalauz is. 
Péter. Nem. (Egy széket maga elé kap, 

mintha az volna a vilamosvezető előtti 
készülék.) A kocsivezető áll a perronon, 
balkézzel fogja a nagy szabályozót, jobb' 
kézzel a légféket. 

Mariska. És melyikkel csenget? 
Péter. Azt is a jobbkézzel. Egyet ránt. 

hü, már megy is a kocsi. Nyugoti , Mar' 
githid pesti hidfő, Margitsziget, Margithid, 
budai h idfő , megy a 77-es. Mindjárt ott a 
Széna'térnél. 

Mariska. Mi volna, ha a Széna'térnél 
ott állnék és várnám a kocsiját? 

Péter. Én meg gyünnék, csöngetnék, meg' 
állnék. 

Mariska. Én meg azt gondolnám, ezt a 
kocsivezetőt ismerem személyesen. 

Péter. Aztán én meg leszólnék: kisasszony, 
van ám itt hely a perronon, löknék egyet 
a sok népen és helyet csinálnék. Odaáll-
hatna mellém. Mehetnék a Szép Ilona felé. 

Mariska. Hátha nem szállnék fel? 
Péter (megfogja a kezét magához huzza). 

Hiszen már itt is van. 
Mariska. Nem enged el azonnal! Sokan 

vannak a perronon meglátják. 
(Alinak egymás mellett, váll-váll mellett 

a lámpa alatt, a szék mögött.) 
Péter. Ilyenkor este a Trombitásnál meg 

a Fogasnál leszáll mindenki a kocsiról. 
Egyedül maradnánk. 

Mariska. Hát a kalauz? 
Péter. Az a másik perronon van és nem 

Iát, minket, mert háttal áll. 
Mariska. Miért állna háttal ? 
Péter. Kollega. Tudja, hogy mi ilyenkor 

a tisztesség. — Hát menne a villany. Mi 
meg ott állnánk egymás mellett. Ugy, mint 
most. A Pasaréti-útnál arra gondolnék, 
nincs itt senki, csak mi hárman vagyunk 
a kocsin, én, maga és a kalauz. 

Mariska. En is arra gondolnék. 
Péter. Ki tudja talán . . . át is ölelném. 
Mariska. Engem? 
Péter. Nem is a kalauzt. 
Mariska. A keze ott a féken. 
Péter. A jobb. De attól a ballal átölel' 

hetném. így. (Átöleli.) 
Mariska. így? 
Péter. A temetőn tul meg is csókolnám. 
Mariska. Mit csinál . . . 
Péter (meg akarja csókolni, de a lány 

ügyesen kifordul a karjából, zavartan néz-
nek egymásra, aztán Péter fejét megva-
karva, tréfásan). Ejnye, no ejnye. 

Mariska. Még maga beszél? 
Péter (maga elé mutat). Ezalatt hány 

embert elgázolhattunk volna. 
Mariska (egy lépést távolodni akar). 
Péter (megfogja a lány kezét). Lássa, Ma-

riska kisasszony, mikor én magát először 
megláttam, mindjárt arra gondoltam. (El' 
hallgat). 

Mariska. Mire gondolt? 
Péter. Tudja, az emberek is olyanok, 

mint a villamosok. Ha nincs is számuk, 
a homlokukról le lehet olvasni, honnan 
jönnek, hová mennek. 

Megjelent 
UJVÁRY LAJOS NOVELLÁS KÖNYVE 

Esthalnall csillag 
Kapható a „Színházi Éle t" könyvesbolt jában 

VII., Erzsébet-körut 29. 

2 S E 

Palatínus 
"«"SBïïS ásványvíz 

Odlt , 
i á r v A a y o k t é l 

Megrendelhető : OtegÖV. 
III., Margitsziget. Tel.: 36-52. 

•zr. 2E? 

A legnagyobb magyar humorista 
u j könyvei I 

KARINTHY FRIGYES UJ KÖNYVEI : 
Nevető D e k a m e r o n . :: Kolombuc 
to jása. » KacsalAbu forgó kastély. 

U j kiadásban : 
Tanár ur k é r e m I 

A népszerű szerző minden egyes munkája 
— kötetenként - is megszerezhető a Színházi 
Élet könyvesbol t jában, VII., Erzsébet-körut 20. 
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Mariska (pirulva). Mért mondja ezt? 
Péier. Mi úgyis egyfelé igyekszünk. Miért 

ne mehetnénk együtt a végállomásig. 
Mariska (boldog ragyogással). A vég-

állomásig ? 
Péter. Egyik kocsi erre megy, a másik 

arra. Sokfele végállomás van, Mariska kis-
asszony. Lássa, az a végállomás, amelyikre 
én gondolok, a Szabadság-téren van egy 
ötemeletes házban. Két szoba, konyha . . . 
két szép szoba, szép tiszta konyha . . . 
Nézze, Mariska kisasszony, ha akarná — 
holnap már jelenthetném a háziúrnak— ta-
láltam asszonyt. Jövő héten akár be is 
költözhetnénk a lakásba. 

Mariska (hosszú szünet után). Előbb ki 
kell takarítani jó tisztán. 

Péter (ragyogó arccal). Sok munka lesz — 
édesanyámat is megkérjük, segítsen ma-
gának — hü, várjon csak ! Rohanok. Meg-
mondom édesapámnak, hogy van már 
asszony. Képzelem, hogy fog örülni ! 

Mariska. Menjen, én addig itt takarítok 
egyet. (Öntözni és söpörni kezd.) 

Péter (gyönyörködve nézi). Mintha már 
a feleségem volna. 

Mcriska (ragyogó arccal). Mintha már 
a felesége volnék. 
- Péter (el). 

Mariska (söpör, közben valami halk dalt 
énekel. Ugyanazt a dalt, amit előbb Péter). 

Tivadar (megjelenik a két mozijeggyel a 
kezében). Mariska nagysád, a mozit már 
elkéstem. 

Mariska (felrezzen, aztán erélyesen). Fe-
kete ur, lesz szíves nem utánam járni, 
mert abból eddig sem származhatott jó 
és most pláne. 

Tivadar. Hogy tetszik ezt érteni? Remé-
lem, nem történt semnji ? 

Mariska. Én férjhez megyek. Es Fekete 
ur ne akarjon útjába állni az én szeren-
csémnek. 

Tivadar. Férjhez megy ? Én nem beszé-
lem le Mariska nagysádot, én csak azt 
mondom, gondolja meg jól, mert kegyed 
ezt még nagyon megbánhatja. 

Mariska (ábrándosan). Megbánni ? Fekete 
ur, az, hogy ez ma este igy történt, az 
olyan szép — én azt hiszem, hogy megint 
vasárnap este van és én csak álmodom az 
egészet. 

Tivadar. Mariska nagysád kegyed álmo-
dott valamiről — mert kegyed egyedül 
volt és vágyódott valamire, de az a valami 
a szerelem és nem a házasság. Két külön-
böző dolog — tessék elhinni. A szerelem 

olyan, mint egy jó prémesbunda. Ha az 
ember fázik, jó belebújni, mert melegit. 
De a házasság olyan, mintha a bundát 
összevarrnák szorosra az ember testén és 
aztán akármilyen meleg van benne, nem 
tud kibújni belőle. Tessék elképzelni, mi-
lyen érzés az? Jól figyeljen ide, Mariska 
nagysád. Kegyed, ha férjhez megy, boldog-
talan lesz. Ha pedig velem jön, szerencsét 
csinál — én mondom. Aiudjon egyet a 
dologra, aztán határozzon. Én holnap újra 
eljövök — a viszontlátásra. (Gyorsan el.) 

Mariska (pillanatra elgondolkodik, aztán 
vállat von, tovább dalolva, söpör,) 

Péter (visszajön, megáll, szin széléről nézi 
Mariskát). 

Mariska (észreveszi, kérdőn néz rá). 
Piler. Nem találtam őket otthon, elmen-

tek valahová. 
Mariska (mosolyogva). Mit néz . . . ugy 

. . . rajtam ? 
Péter. Én? Semmit . . . (Közelebb lép, 

körülnéz.) Nézze . . . egyedül vagyunk, a 
nagy nyomdaudvaron — egész egyedül. 
Ha most . . . meg merném csókolni . . . 

Mariska (mosolyogva). Hát nem mer? 
. . . Hát ha maga nem mer.. . (Közelebb h ajol. 
megcsókolja Pétert. Majd pirulva a szin 
jobb szélére fut.) 

Péter (utána megy, mosolyogva). Hát. ezt 
a csókot — ki kapta? A kalauz — vagy 
a házmester ? 

Mariska. Ezt? — A házmester. 
Péter (bajuszát pödörve). Hát a kalauz 

az kutya ? Az nem kap ? 
Mariska (komolyan). A kalauz az nem 

kap. (Mosoly az ajkán.) A kalauz — ha 
akar — vegyen magának. (Ujabb hosszabb 
csók. Az udvaron csend, csak egy távoli 
gép egyhangú moraja hallatszik.) 
FÜGGÖNY. (Folyt, köv.) 

Sblmmr-iíjdoDsíg ! A „Wcioe Dickt" szerzőjének aj slágert ! 
Von deiner Liebe honn ich doch nichf leben! 

U j Tangó-milonga I 

Mondnacht in Rio de Janeiro 
Megrende lhe tő a .SZ'NHÄZI ÉLET" bol t jában , 

VII., Erzsébet-körut 29. 

ANATOLE FRANCE 

ira 760.— kor. CLIO Ara 700.— kor. 
A hírneves iró legpompásabb történelmi elbe-
szélései. Kapható és megrendelhető a „Színházi 
Elet" könyvesbolt jában, VII., Erzsébet-körut 29 

f isre, (gyöngy, Viska, t o r f á s a : 
U J 7 Vsl^L————Z V ' BUCHWALD GYULA. 

lorooabtrcer n. 3. (u odurtan) Tirtjfcii-n. i. 



V SZÍNHÁZI É L E T 7 9 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azoh 
megőrzésére nem vállalkozunk.) 

Többeknek. Ha nem kapja meg ponto-
san lapunkat, reklamálja meg az ottani 
postahivatalnál. A postahivatal köteles a 
reklamációt díjmentesen felvenni s hozzánk 

I továbbítani. 
Reménytelen. Î. Ismeretlen. 2. Nem. 3. 

1 Valószínű, hoijy fel fog lépni. Majd megírjuk 
különben. 4 New-York kávéházban.— Daisy. 
1. Született 1897 jan. 27. Budapesten. 2. 
Faragó Ödön. 3. Continental-szálló, — M. 
Franciska. 1. Bajor Gizi 1896 május 19-én 
született. 2. Igen. 3. Loth IIa 1899 szept. 10-én 
született. — Anny, 1. 2o éves. 2. Nős. 3. Nem 
színésznő. 4. Címe Pathé-film, Páris. — F. 
E. 1. 1880-ben született. 2. 1885 okt. 1-én. 
született. 3. 10 éve. 4. Szintén. — K. Viola. 
1. 5 év óta játszik. 2. 3. Elvált 4. 23 éves. 
5. Kiadóhivatalunk utján megtudható. — 
ö y i m e s i vadvirág. 1. Született 1896 julius 
22-én, Szabadkán. 2. Békésen született 1899 
márc. 14. 3. Fentebb megtalálja a választ. — 
O. R. A 1. Zeneakadémia gondnoka. 2. Vil-
mos császár-ut 19. 3. 1878-ban. 4. 1880 ban. 
5. 8 év óta. — J. F. Baja. 1. Nem színésznő 

j e felesége. 2. A Magyar Színház tagja 
1916-ban a Belvárosi Színházban kezdte 
pályafutását. 1917-ben a Nemzeti Színház, 
1918-ban a Magyar Színház szerződtette.— 
K. L. Méltóztassék Rózsahegyi Kálmán is-
kolájához fordulni, VIII. Népszinház-u. 22, 
ahol bővebb felvilágosítást fognak adni. — 
R. Dezső , műkedvelő, Szigetvár. Egyé-
níteni kifejezés annyit jelent, hogy a színész 
a szerepét teljesen önálló formában alakítja, 
tehát az illető szerepet egyénileg fogja föl, 
mentesítve minden idegen befolyástól. — 
B. B. Nagyvárad. 1. 1880-ban született. 2. 
Ezt majd a jövő hónapban fogjuk megírni, 
részletes riportban. 3. 54-szer játszották 
eddig. 4. Bécs, Sacha-film a címe. — Egan. 
Palló Imre Mátisfalván, Udvarhelymegyében 

. született 1891 okt. 23 án. — H. Manci. 1. 
Nőtlen. 2. 1892 okt. 23-án Budapesten szü-
letett. 3. Rákosi-iskolát végzett. — H. R. 
Minden számunkban részletesen beszámolunk 
a fővárosi bemutatókról. — M. E. F. „New-
/ork", ennyi cim elegendő. — Vigszinházi 
darabok. A szinlapokat nem őriztük meg. 
Azonban a Színházi Elet kiadóhivatala utján 
a régi számokból meg lehet tudni. — Mimi. 
Címe Páris, Gaumont-film. 

Aranyszőke leszL'Eisner-îéle EAU RADIEUSE 
használja 300.— K), barna vagy fekete hajat nyer az 
Eisner-félo dió-kivonattól. 0 0 0 K). E n n e r - d r o í é r i a , 
föh. kam. száll., Budapest VI., Aniirá«y-<it 37. 
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VIKTORIA : NETTER 
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L 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. április 28. 

Az első dijat Fehér Ilonka, (Fadd, Tolna-
megye), a második dijat Franki Katóka, (Rá-
kosszentmihály, Nádor-u. 23.) a harmadik 
dijat Beck Bella lápest, Koronaherceg-u. 23.) 
a negyedik dijat Grosz Maca (Kispest) nyer-
ték meg. 

A vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
dijakat, a pestieket kérjük: fáradjanak fei 
értük a szerkesztőségbe 4—6 óra közöt. 

A megfejtést lapunk 1923. évi 18-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Simonyi Mária autogrammos arc-
kepe. 

ÍI. dij : Egy doboz „Floris" csokoládébonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz feoB^^^Î^Wo) 

csokoládé. " — 
A Színházi Élet 15-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése: „Hattyulovag". 
Helyesen fejtették meg 2920-an. 

fii I boldogság mostanában 7 
]*I 

VII-, D o h á n y - u t c a 4 4 . 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t. 

Igazaató : KSKÂLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expe-

dition Rudolf Masse, Budapest és fiókjai. 

Egy szó ára 
40 korona, vastagabb 

betűvel 80 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 

„ G l o b u s " nyomozó vállalat. 
Igazgató Kornya S. János. Meg-v 
figyel, informál, nyomoz helyben 
és külföldön szigorú titoktartás 
mellett. Budapest, VII., Erzsébet-
körut 15. Telefon : József 19-68. 

N e m é n y 1 legjobb családok 
összeköttetése révén kitűnő par-
tieket ajánl. Honorárium utólagos. 
Nefelejts-utca tizenhárom. 

Ka l ap fan fo lyam T a u s z k y n é 
szalonjában, S t râuss le r M á r t o n 
modellspeciálista v e z e t é s é v e l . 
Vilmos császár-ut 16. II. em. 54. 
Modellszerű alakitás és festés 
minden színre. 

Kot tenélkül i zongoratanitás 
Budapest legelső speciális natu-
raliste tanárnőjétől. Művésznő fo-
gad 4—7-ig, Izabella-utca 38. 

Sez lonok takaróval tizenhat-
ezerötszáztól, matracok, szalon-
gamiturák legolcsóbban. VIII., 
Horánszky-utca 7. Kárpitosmű-
helyben. 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyug. detektivfőfelügyelő bizal-
mas természetű ügyekbon nyo-
moz, megfigyel, informál. Rá-
kóczi-ut 57/S. Főlépcsőház. Tele-
f o n : József 52—73 

Nöi ka lapoka t , művirág és toll-
diszeket ízlésesen készítek és ta-
nítok, Horvátné, H., Margit-u. 7. 

L a k á s k i r á l y leggyorsabban 
közvetitbutorozott szobákat, iro-
dákat, lakésokat, lakáscseréket. 
Hársfa-u. 27. Tel ; József 66-94. 

Hálószobák , ebédlők, teljes 
lakberendezések legolcsóbban a 
készítőnél : Bodon, Péterffy Sán-
dor-utca 42. Garai-térnél. 

K á r p i t o s m u n k á k a t legolcsób-
ban vállal házban, házon kivül: 
Kohn, Szondy-utca 15. 

Hc j í e s t é s Hennával párisi mó-
don, hajmunkák legszebben Grün-
l'eldaél, Belváros, Hajó-utca 3. 

Z s o l d o s tanintézet legjobban 
készít elő magánvizsgákra. VII., 
Dohány-utca 84. 

A r a n y a t , ezüstöt, briliánsokat 
legdrágábban vesz SCHWARTZ 
Muzeum-körut 21. szám. 

F é r j h e z m e n é n d ő k , nősülen-
dfik bizalommal forduljanak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságköz-
vetitő irodájához, Rákóczi-ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

Hamisfogat , ékszert legdrágáb-
ban veszek: Gross Antal, Józseí-
körut huszonhárom, félemelet. 

Szabás , varrást tökéletesen el-
sajátíthatja Kállai, a Technologie; 
Iparmúzeum v. szakoktatója di-
vatszalonjában, Károlv-körttt 12 
Ugyanott a legkényesebb igé-
nyeknek megfelelő ruhák, köpe-
nyek és kosztümök készülnek. 

Gyor s l r á s i , gépírási szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában, Muzeum-körut 23—25. 
Telefon : József 104—07. 

Házasságközvet l tés i ügyekben 
méltóztassék bizalommal Faragó* 
irodához fordulni. Népszínház -
utca tizenhat. 

Va r rógépeke t magas áron va-
s iunk, jutányosán árusítunk. Ja-
vítóműhely, Bachrah, Wesselényi-
utca 5ö. 

Pap lan ja csak akkor lesz szép, 
jó és olcsó, ha Dorschovitz pap-
lankészitönél vásárolta. Garay-
utca 43. szám. 

B a n g ó - t a n i n t é z e t . Budapest, 
VI., Andrássy-ut 20. Teljes anyagi 
felelősséggel készit elő vidéki 
magántanulókat is. 

Társaságbe l i úriasszony leg-
diszurétebben közvetít házassá-
gokat. Doktorné, Rákóczi-ut 54.„ 
II. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

A D M I R A L A b o l v á r o * l a g s l ő k e l ő b b s z ű r a k o s ó h e i y * , 
lissstt üjis-fltca nellBlt. (Sísysr-a. 6.) ftltM: 139-78. 

Tháüa műintézet r.-t. Felelős igazgató: Deutsch Géza, Budapest, V., Csáky-utca 12—14. 






