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Ezen a délelőttön nincs előjegyzés 
naptáromon : se munkaterv, se színház, 
se főpróba. Ennélfogva kisfiammal szét-
nézünk az állatkertben. 

Csakhogy itt is tavaszi zsongás fogad, 
sürgés-forgás, készülődés, melyet mintha 
valami lámpaláz kisérne. Hurcolkodnak 
a vadállatok téli lakásukból a nyáriba, 
ki a verőfénybe. Ma lépnek föl először 
a közönség előtt s igy szereplésük „be-
mutató jellegével bir". Illik róla tudo-
mást venni minden lelkiismeretes, jól 
szerkesztett színházi újságnak. 

Elsősorban a drámai színészekről szá-
molunk be, kik az élet véres küzdelmét 
ábrázolják. A tigris, rövidre nyirt, angol 
bajuszával, hódító karcsúságával és 
rugékonyságával még mindig a hős-
szerelmes s méltó arra, hogy egy renais-
sance* tragédia vezető szerepét játssza. 
Egyetlenegyszer ordított, de megállapít-
hatjuk, hogy „orgánuma férfias". 

Mellette az oroszlán jöhet számba, 
mint jellemszinész, főkép politikai, sha-
kespearei drámákban. Utóbb kicsit mel-
lőzik őt. Az „állatok királya" sértett ön-
érzettel néz maga elé s komor, tekin-
tetén nyomban látszik, hogy megalku-
vásra nem hajlandó és semmikép sem 
vállalná el az „állatok köztársaságé "-
ban az elnöki tisztséget. 

Legnagyobb sikere van, úgynevezett 
„közönség sikere" a senegáli oroszlán-
nak, noha a sajtó egyértelműen elítéli 
könnvelmü s7ereplésébőt kifolyólag. Egy 
kíváncsi, lélkes kereskedősegéd múltkor 
megcsiklandozta talpát, nyilván, hogy 
autogrammot kérjen tőle, mire ő tapin-
tatlanul letépte az érdeklődő művészet-
barát kabátszárát, vele együtt vagy fél-
kiló húsát s egy-kt l izmát is. 

A másik, a berber oroszlán, megveti 
az ilyen olcsó hatást. Tiszta, irodalmi 
sikerre pályázik. Percekig mozdulatlanul 

hever, magasra tartva sörényes, szikla-
szerű fejét. Ö még a régi iskola hive, 
ki a Burg-Theater hagyományait tiszteli 
és a „fönség"-et akarja elérni, nemes 
eszközökkel. Elég bámulója akad, de 
bevalljuk, hogy ez a fönség kissé avult, 
kissé unalmas is. Több közvetlenséget 
várunk tőle a huszadik században. 

A fokföldi oroszlán izgatottan, egy-
hangúan le-föl jár ketrecében, valószínű-
leg szerepét tanulja s le akarja győzni 
két veszedelmes vetélytársát, a szenegálit 
és a berbert. Tőszomszédságéban a 
pumamacska gyakorlatozik, olyan han-
gokat hallat, mintha zsákban köveket iáz-
nának, különböző tónusokat fog, hogy 
lássa, melyik a helyes, melyik az őszinte. 
Azt a káprázatot óhajtja kelteni, hogy 
most falt föl egy csecsemőt, pólyástól. 
Nem eléggé meggyőző, csak mozdulatai 
finomak. Inkább a mozinál jósolunk 
neki jövőt. 

Hanyatlik a farkas is. Lustán hever a 
verőfényben, sovány horpaszával, csipás 
szemével, vedlett orrával, melyen halvány 
vérnyomok piroslanak. Göthös kutyánk 
jut eszünkbe s nem a régi farkaskalan-
dok. Látszik, hogy már egyáltalán semmi 
becsvágya nincsen, elvették a ked-
vét. Fehér zománcos kis táblán ez 
áll ketrece fölött : „közönséges farkas". 
Lehet-e csodálni, hogy ily lesújtó 
kritika után letett minden művészi szán-
dékéról ? Viszont a róka annál buz-
góbban ravaszkodik sziklás zárkájában. 
De ki hiszi el, hogy csakugyan olyan 
ravasz ? Az erdőben kóborló rókák a 
ravaszok, kiket nem fogtak el, az ilyen 
rab rókákat látva csak a vadászok ra-
vaszságát dicsérhetjük meg. 

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a nézők 
manapság már alig érdeklődnek a drámai 
vadállatok iránt s inkább a könnyedebb, 
felületesebb műfajok művelőit tüntetik ki 
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rokonszenvükkel. A majmok kabaréjót 
például ezren és ezren tapsolják s mu-
latnak uj, ötletes műsorukon. 

Nem értünk egyet azokkal, kik a maj-
mok művészetét puszta ember-utánérzés-
nek, utánzásnak minősitik. Ezek szüle-
tett artisták. Kölykeik kötélhintán nőnek 
föl, koraérett, tüdővészes szinész-gyere-
kekhez hasonlítanak, kik fájdalmasan 
néznek ránk barna szemükkel. Minde-
nüket hivatásukért áldozzák föl. Érdekes 
különben, hogy az emberek, kik annyira 
lenézik őket, sohase beszélnek ember-
ügyességről, csak majomügyességről. Ma-
guk a .majmok is ilyen véleményen van-
nak. Ok, kik szintén darwinisták, azt 
hirdetik, hogy a majmok az emberektől 
származnak s mutogatják kicsinyeiknek 
a ketrecen kivül álló ügyetlen állatokat, 
kik a barbár elmaradottság kezdeti kor-
szakéban tengődnek és pár ezredévmulva 
talán majmok is lehetnek belőlük. 

Hasonlóan állandó „táblás házat vonz" 
a madarak operett-szinhéza. Ugy rémlik, 
hogy valami buta, de kedves daljátékot 
játszanak, melynek nincs is szövege, csak 
cifra, idétlen lármája. A kanári sárga 
belépőben trillázik öltözőjében az ő édes 
közönségének, mely sohasem hagyja el. 
Szubrette-ként illeg a barázda-billegető, 
körülöttük pedig csipegnek a pintyek, 
csizek, kendelicek, poszátákba kardalos-

nők, kik közül feltétlenül ki kell emelnünk 
a zöld bibirkét és a kis lilét, ezeket a 
kedves műkedvelőket, „mint akik rövid 
szerepükben is föltűnést keltettek", vala-
mint a paradicsommadarat „remek toa-
lettje" miatt, igazi paradicsom-madár tol-
lával, a gólyát, ki, minthogy énekelni nem 
tud, a szürke kardinálisnak, az operettek 
múlhatatlan papjának vizözönelőtti, si-
kamlós viccet mesél, összeverve fahangu, 
kelepelő csőrét. 

Általában itt egy természetes állatot 
nem láttunk. A petymeg kérkedett külö-
nös egyéniségével, dekadens nevével, 
a zsiráf kinyújtotta ketrecéből három 
méter hosszú nyakát és jegyzőköny-
vünkbe sandított, mit irunk róla, a nyá-
jak derék terelője, a puli, az egyszerű, 
magyar kutya pedig szintén homlokába 
fésülte bozontos haját, mint egy zongora-
művész. 

A teljesség kedvéért még egy állatról 
kell megemlékeznünk, melynek nincs 
ketrece, a légyről. Lépten-nyomon talál-
koztunk vele, a kanári öltözőjében, a 
majmok kabaréjában s a vadállatok 
ketrecében is. Mindenüvé szabad beme-
nele van. Nem fél senkitől sem. Ugy 
megcsípte az oroszlán szemét, hogy az 
félóráig könnyezett belé. 

Azt kell hinnünk, hogy ebben a szín-
házban ő a kritikus. 

A TIZENKÉT KŐMIVES . . . 
Nemzeti Színház — „Isten várau Harsányi /elv. 
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Uj költőt mutatott be ezen 
Nemzeti Színház és ez a költői 
zás az idei szezonnak egyik 
eseménye. A 
mi a színpa-
don lejátszó-
dott előttünk 
nem egy szín-
darab volt, 
amelynek si-
kerevan, nem 
egy történet, 
amely csak 
érdekel ben-
nünket, nem 
színészi pro-
dukció, ame-
lyekkel fog-
lalkozni érde-
mes, hanem 
valami ma-
gas szárnya-
lású, nagy 
művészi ese-
mény, amely-
nek hatása 
nem múlik 
abban a pilla-
natban, ami-
kor az em' 
ber a színház 
kapuján kilé-
pett, hanem 
maradandón 
és értékesen 
ott muzsikéi 
az ember lel-
kében, mint 
erős, nagy él-
mény, azok 
közül való, 
amelyeknél 

ugy érezzük, 
hogy tisz-
tábbá és ne-
mesebbé tet-
ték a lelkün-
ket. 

P. Ábrahám 
Ernő, az uj 

költő, rniszté- Nemzeti Színház — 

az estén a rium drámát irt és a misztérium-dráma tudva 
bemutatko- levőleg egyházi eredetű. Valamikor az oltár 
legnagyobb mellől származott ki, azokból a játékokból, me-

lyek Krisztus 
s z ü l e t é s é t , 
kínszenvedé-
sét és halálét 
adták elő egy-
szerű formák 
között. Ennek 
a régi játék-
nak nemes 
és egyszerű 
formáit szó-
laltatta meg 
az uj költő a 
Nemzeti Szín-
ház színpa-
dán ésdrámá-
jénak, ezek-
kel az egy-
házi drámák-
kal való ro-
konsága,min-
den bizony-
nyal érvényre 
jutott abban 
a hatásban, 
amelyet áhí-
tatban, emel-
kedettségben 
és megindult-
ságban a kö-
zönségből ki-
váltott. Vala-
mi istentisz-
teletféle volt 
ez a művé-
szet arany-
eszközeivel, a 
költő szavá-
val, a festő 
fantáziájával 

és a színész 
munkájéval. 

Nemcsak egy 
íróval és egy 
drámával lett 
gazdagabb a 
magyar lajst-
rom, hanem CS. ACZÉL ILONA 

Isten vára An&elo foti 
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vései. Ki ne ismerné közülünk a Kőműves 
Kelemenről szóló régi székely népballadát, 
amelynek egy-egy alakja jóformán minden 
nép költészetében megvan. Kőműves Kelemen 
tizenegy társéval felfogddkozik, hogy megépíti 
Déva várát. Merész nagy vállalkozás ez a 
veszedelmes hegyormon várat épiteni és a 
tizenkét kőműves hiába dolgozik ott, mert 
valahányszor a fal felépül, újra összeomlik. 
Ekkor a kőművesek tanácsot tartanak és 
elhatározzék, hogy akinek felesége elsőnek 
jön meglátogatni urát, befalazzák az épülő 
várba. Kőműves Kelemenné az első asszony, 
aki urához jön és akiből igy e kemény Ítélet 
alapján faltartó oszlopa lesz a feléi ült dévai 
várnak. Erről szól a népballada, a mese, erről 
beszéltek mindazok a drámaírók, akik ezzef 
a témával próbálkoztak s ha szimbolikus 

értéket vegyiteltek bele, mindig 
arról beszéltek, hogy ez a mese 
azt példázza, amikor a nagy 
dologban lévő férfinek le kell 
mondania a szeretett asszony 
ölelő karjáról. 

Ehhez a témához fordult P. 
Ábrahám Ernő is, ő azonban 
nem drámát irt, hanem miszté-
riumot, nem emberi dolgokról be-
szél, hanem isteniekről és a vár, 
amelyet Kőműves Kelemen ti-
zenegy társával épit, csak lát-
szólag kőfal, tulajdonképen a 
tiszta lélek és tiszta élet magasz-
tos építménye ez, amelyen min-
den igaz embernek munkálkod-
nia kell. Kőműves Kelemenné 
pedig tragikus sorsra jut, mert 
megcsorbulva tisztaságában és 
egy test egy lélek lévén az urá-
val, Kelemen nem építheti meg 
Isten várát, mig asszonya nem 
éppenolyan tiszta, mint ő. Kő-
műves Kelemennél befalazzék, 
ám az ő vétke tiszta vétek és 
ezért halála nem büntetés, ha-
nem megdicsőülés és mennybe-
menetel. 

Ábrahám misztériuma ott kez-
dődik, hogy Kőműves Kelemen 
tizenegy társával ott hagyja asszo-
nyát és gyerekét és elindul, hogy 
megépítse a dévai várhegyen 
Isten erős várát. Az rsszony 
egyedül marad és a kis gyerek 
súlyos beteg lesz. A gonosz, aki 
hiába fenyegette és kisértette 
meg Kőműves Kelement, most az 
asszony lelkén át akarja meg-
dönteni az épülő tiszta vár fa-
lait. ő küldte a gyermekre a 
betegséget és mikor Kelemen 
látogatóba hazatér, valóban meg-
inog lelkében és a vár falai is 

KÜRTI JÓZSEF (Kőműves Kelemen) m e g i n o g n a k . D e i n g a d o z á s a c s a k 

Nemzeti Szinhéz — „Tsten vára" Anpe/o fn'o e g y p i l l a n a t i g ta r t é s a z t á n m e g -

valami maradandó és nemes értékkel, ame-
lyen kétségtelenül megérződik, hogy nem mú-
lik el a ma skerével, hanem őrzött és becsült 
kincse marad mindazoknak, akik az igazán 
szépet szeretik és becsülik. 

Az uj költő egy régi formát elevenített fel 
a régi misztérium-drámák formáját, azt az 
egvszerü, cikornyák, olcsóságok nélkül való 
format, amely a középkor tiszta áhítatában 
született meg, amikor a lelkek mélyén a hit 
volt a legerősebb tényező. Ez a hit és áhitat 
él elevenen e régi formában és uj alkotójá-
ban Ábrahám Ernőben. Ám a régi formáért 
egy régi tértiához is nyúlt vissza s amint a 
régi formát elevenné, frissé és ujjá tudta tenni 
számukra, ugy változott meg keze alatt a régi 
téma is. Egészen más lett, másról szól, mást 
céloz, mások az indulatai, gondolatai, törek-
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KÜRTI és KISS 
(Kőműves Kelemen és a Gonosz) 

Nemzeti Színház — „Isten vára* 

bánó és tiszta lélekkel indul el uj útjára. Ek-
kor azonban a gonosz magát az asszonyt 
kisérti meg. Az orvos képében jön el és gyó-
gyulást hoz a kis betegnek, de ennek éra van. 
Az asszony tisztaságát, hitvesi hűségét akarja 
érte. A haldokló gyerek vergődése és a hit-
vesi kötelesség parancsszava között gyötrődik 
Kőműves Kelemenné és a gonosz úrrá lesz 
rajta. Ekkor a fölépüli vár falai összeomlanak. 
Kelemenné érzi, hogy az ő vétkéért dőlt meg 
urának nagy munkája és megismeri, hogy 
csak az ő önfeláldozása mentheti meg és 
építheti fel újra. Elbúcsúzik gyermekétől és 
szolgálólányaitól és önként indul el a rette-
netes sors felé. Mert a kőművesek utolsó pró-
bálkozásuk előtt fogadalmat tesznek, hogy 
az első asszonyt, aki a várhegyre lép és aki-
nek bűne tán előidézője volt az összeomlás-
nak, befalazzák. Kőműves Kelemenné maga 

jön el és kínálja a maga 
áldozatát A « o n o s z 
most mégegyszer megkí-
sérti Kőműves Kelement, 
hogy a szeretett asszony 
kedvéért lemondjon a vár-
építésről, de Kelemen a 
gonoszt letaszítja a mélybe 
és az asszony nyugodtan, 
békésen lép be a falba, 
ahol isteni szózat hirdeti 
néki a megbocsájtást és 
a boldog mennybemenetelt 
és serény kalapácsütések 
épitik tovább Isten tiszta 
vérét. 

A darab és az előadás 
központjában az asszony 
figurája és megszemélye-
sítője, Cs. Aczél Ilona áll, 
akinek ez az estéje uj 
irányba és uj nagy lehető-
ségekkel nyitja meg pályá-
ját. Nincs nehezebb fela-
dat, mint e leegyszerűsí-
tett stílust csorbítatlanul 
megtartani egy egész estén 
ét, s mégis kifejezésben 
gazdagnak, s z í n e s n e k , 
mélynek és meghatónak 
lenni. Kultúra, erős stilus-
érzék és biztos ösztön kell 
hozzá s ő mindhárom tu-
lajdonsággal bőségesen fel 
volt ruházva, melyekben 
azonfelül a festői lehető-
ségek okos kihasználása 
segített a nagy siker felé. 

Kürti József játssza Kő-
műves Kelement, a tiszta 
lélek és a szenvedő em-
ber vívódó figuráját erős, 
markáns spinekkel és va-
lósáegal elragadóan. Kü-
lönösen a második fel-

vonás nagy kitörése, a gyermekéért aggódó 
apa megtántorodása és bünbánata kapott 
olyan színeket az ő művészetének meleg-
ségétől, amelyek könnyekre fakasztották a 
legkeményebb és legfölényesebb nézőt is. 

A támadó Gonosz figurájában újfajta sze-
repben láttuk Kiss Ferencet, aki egyre gaz-
dagabban és sokoldalúbban bontakozik ki 
a Nemzeti Színház legelsői között. Erő és 
érdekesség, hév és indulat dolgában senki 
nem vetekedhet vele. A három főszerep közül 
egy sereg apróbb figura mozog, mind kitűnő 
kezekben, akik önfeláldozó megértéssel ren' 
delték aló művészetüket a rendező intenciói-
nak s a dráma megkívánt stílusának. Közülök 
Kelemen Mária, Rozsos Gizella, Keczeri Irén, 
Iványi Irén, Nagy Adorján, Pataki és Fehér 
Gyula külön is figyelmet érdemelnek. 

Angela foto 
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Bécs, április 25. 

A tipus, amelynek Leopold Jacobson, a 
Neues Wiener Journal főszerkesztője, az egy-
formán hires kritikus, publicista, iró és első-
sorban és főként és «zivvel-lélekkel zsurna-
lista, itt egyik legelőkelőbb képviselője, szinte 
ismeretlen odahaza. Minél nyugatabbra me-
gyünk, annál több az ilyen előkelő iró gent-
leman, vagy gentleman-iró, ahogy tetszik, 
akinek konszolidált lénye, megalapozott tu-
dása, széleskörű akcióképessége a közéleti 
érvényesülésnek akkora területét fogja be, 
mint amekkora körülbelül az újságban a 
külpolitikai vezércikktől a színházi kommüni-
kéig terjed. Jacobson ebben a jó típusban is 
első helyen áll Bécsben, mint írónak, újság-
írónak, publicistának, szín-
padi szerzőnek egyformán 
nagy a tekintélye, talán a 
legnagyobb, mint színházi 
kritikusnak ; bírálatait, 
amelyeket a Burgtheater, 
az Akademietheater, a 
Deutsches Volkstheater, 
Renaissance-Bühne és Rai-
mkndtheater előadásáról 
ir, általános érdeklődéssel 
olvassák, mint megföleb-
bezhetetlen, kúriai dönt-
vényt. 

A — bs —, a jel, ami-
vel színházi bírálatait alá-
írja, itt fogalmat jelente-
nek. Tudják, hogy a sze-
mélytelenségig objektiv, 
igazságos és szinte téved-
hetetlen a bírálata és 
nem érdek vagy barátság 
vagy protekció az eset-
leges szubjektivitásának a 
motívuma, hanem ha szub-
jektív, hét ez egyedül és 
kizárólag az igazi jóért, a 
művésziért, az újért, a 
tehetségért való lelkesedésének, a nemes 
színpadért való rajongásának a leküzdhetetlen 
szubjektivitásé. Nekünk külön hálás figye-
lemmel illik viseltetnünk Jacobsonnal szem-
ben, mert a magyar Íróknak és művészeknek 
igazán jóakaratú barátja és azok a magyar 
irók és műyészek, akik — bs — kezébe 
kerültek, büszkén könyvelhetik el legérté-
kesebb külföldi babéraik közé Jacobson 
kritikáit. 

* 

E sorok írójának alkalma volt Jacobsonnal, 
aki a Marinka ötvenedik előadására Buda-
pestre utazott, beszélgetni budapesti benyo-
másiaról és darabjának budapesti előadásáról. 

— Mindössze három napot töltöttem Buda-
pesten, itteni elfoglaltságom sajnos, nem ha-
gyott számomra több szabad időt. Nagyon 

örülök budapesti utamnak ; gyönyörű volt. 
Vasárnap délután utaztam. Hol kezdjem ? 
A hagyományos magyar vendégszeretet és 
udvariasság már Bécsben kezdődött. Egy ma-
gyar ujságirókollégámmal csak szombaton 
délután találkozhattam. A bécsi magyar kö-
vet, Masirevich ur vasárnap délelőtt kollegám 
közvetítésére hivatalos szünet idején csinál-
tatta meg a vízumomat. Ö maga irta alá. 
Másképen lekéstem volna a jubileumról, mert 
szabályszerűen a kitüntető udvariasság nélkül 
csak hétfőn délelőtt juthattam volna vízum-
hoz és csak hétfőn későn este érkezhettem 
volna meg. Kár lett volna a szép jubileumi 
estéért, 

Bécstől Budapestig Fedák Sárival utaztam, 
akit bécsi szerepléséből, de budapesti szerep-
ből is régebben ismerek. Budspesten már várt 
Szabolcs ur, a Fővárosi Színház kitűnő ren-

dezője és tartózkodásom 
alatt elhalmoztak kedves-
ségekkel budapesti iró- és 
művész barátaim. A Fé-
szekben Heltai Jenő, Mol-
nár Ferenc, Márton Miksa, 
Jób Dániel, Roboz Imre 
és fel se tudnám sorolni 
ki mindenki fogadott 
kedvesen. Faragó Jenő 
egész budapesti tartózko-
dásom alatt kalauzolt és 
figyelmével elhalmozott. 
Igazán kedves volt. És 
egész Budapest. A másfél 
év alatt, amióta utoljára 
voltam lenn, gyönyörűen 
változott meg és az elő-
nyére. Az összes szép 
asszonyok, akik itt Bécsben 
voltak akkor, hazamentek. 
Gyönyörű volt most Buda-
pest. 

A legjobbat mondhatom 
a Fővárosi Színházról. 
Gyönyörű a szinház és egé-
szen elsőrendű, szinte világ-
városi az előadás. Petráss 

Sári nem volt meglepetés a számomra, Lon ' 
donban éppen ugy élveztem gyönyörű játé-
kát, mint Budapesten. Biller Irén, az uj szub-
rette csillag meglepett. Igen nagy talentum. 
Óriási karrier áll még előtte, itthon nem is 
tudják. Kertész Dezső előkelően játszik. Hal-
may Tibor, Ujváry, Zátony mind kitűnőek. 
Az egész előadás fenomenális és fényes. A 
kiállítás pazar. Az egész, hogy röviden fejez-
zem ki magam, nem Fővárosi, hanem — 
világvárosi. 

* 

A Fővárosi Szinház büszke lehet erre a 
kritikára. Nyugodt lélekkel megváltoztathatja 
a nevét Világvárosi Színházra. Ha egyszer 
— bs — mondja. 

Herczeg Géza 
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A válóperes drámaíró 
Vígjáték három felvonásban 

Irta : Karinthy Frigyes 
SZEMÉLYEK : 

Vajda Ernő, köz- és drámaíró 
Drámai Publika, felesége 
Probléma, özvegy színésznő 
Beöthy László, kikapós igazgató 
Szenes Béla, olasz gróf 

I. FELVONÁS 
(Polgári Ízléssel berendezett nézőtér a 

Magyar Színházban. Jobbra-balra vészkijá-
rat. Háttérben csukott függöny.) 

László (jön jobbról, óráját nézi). Ejnye, 
még mindig nem jönnek ? De lássuk az elő-
adást. Hallatlan, mennyi baj van ezekkel. 

Publika (jön balról, estélyi ruhában). Jó 
estét, édes igazgató ur ! Én már kész vagyok. 

László. Es Szerző ? 
Publika. 0 az uram, az édes, nagyon el 

van foglalva. Azt izente, hogy mindjárt jön 
— tudja, ő ma a legelfoglaltabb drámaíró. 
Nagyszerű témái vannak és tudja, hogy sze-
reti a mesterségét — sokat dolgozik sze-
gény. Most is — (a függönyre mutat) egy 
hölgy van nála, akit neki kell megírni. Va-
lami Probléma. 

László (melegen). Édes Publika — ez az 
ember elhanyagolja magát. Nem érdemel 
ilyen édes asszonykát 

Publika. Tudom, László, hogy maga is 
szeret. De az uramat félreérti. igazán sze-
ret engem és á legbájosabb ember — de-
hát a hivatási Meglátja, azonnal otthagyja 
azt a "bestiát és jön. (Tapsol.) Szerző ! 
Szerző ! 

Vajda (sietve jön a függöny elé). Édes 
Publikám, mit akarsz ? 

Publika. Lekéssük az előadást. 
Vajda. Azonnal fiacskám, csak még- öt 

percet I Hallatlan érdekes darabot irok. Kép-
zeld csak, egy drámaírót irok, aki elhanya-
golja a közönséget I Na, de meg is járja a 
végén, a közönség otthagyja őtet ! Meg is 
érdemli az olyan disznó! Majd kimutatom a 
harmadik felvonásban I Csak még öt percet ! 
(Eltűnik a függöny mögött ) 

László. Hallja ? Hallotta ? 
Publika. Nem — nem. Meglátja mindjárt, 

hogy jön, ha én akarom. (Tapsol.) Szerző ! 
Szerző ! 

Vajda (hangja a függöny mögül). Drágám, 
nem jöhetek — Probléma kisasszony, most 
mutatja éppen azt a helyet, ahol az ura, 
az a Molnár Ferenc, megütötte. 

Publika (magánkívül). Hát ezt nem tűröm ! 
(Berohan a függöny mögé, nagy zaj a 
függöny mögött). 

Vajda (kipirultán kirohan, utána Publika). 
Hát ezt nem lehet ! Ilyet nem csinál úrinő 1 

Publika (szikrázó szemekkel). De úriem-
ber se ! Végeztem veled ! Alászolgája, itt-
hagylak ! Mehetsz vissza a Problémádhoz ! 

Vajda (meghökken). Igen ? így vagyunk ? 
Publika. így. Végeztünk egymással. (El-

rohan.) 
Vajda (Beöthyhez, fájdalmasan). És te ? 
László. Ugy kell neked. Igaza van az asz-

szonykának. Megyek utána. (El.) 
Vajda (utánuk néz, vállat von. Aztán las-

san leül a sugólyuk elé, magához huzza, 
szagolgatni kezdi, beletemeti — fejét. Sir). 

Függöny. 

MÁSODIK FELVONÁS 
Színpad. Egy év múlva. Ugyanaz a függöny, 
most belülről. Középen asztal, előtte ül Vajda 

és szomorúan dolgozik.) 
László (lassan jön jobbról). Mit csinálsz 

Ernő ? 
Vajda (fe'kapja a fejét).Te vagy az, László? 

Látod, dolgozom. 
László. Igazán ? Na és mit dolgozol ? 
Vajdá. Hát, amit eddig. Drámát irok. 
László. És Publika ? 
Vajda (gőgösen). Elfelejtettam. Nem is tu-

dom, merre jár. Különben is, nősülök-
László. Kit veszel el ? 
Vajda. Drámai Probléma^ kisasszonyt. Na-

gyon csinos, komoly nő. És szeretjük egy-
mást. Most is vele foglalkozom 

László (hitetlenül). Hát — gratulálok. 
Probléma (belibben, csábos pongyolában). 

Hogy vagy, Szerzőkém ? Mennyire vagyunk? 
Vajda (ünnepélyesen). Körülbelül készen 

— te az enyém vagy. Ma este meg foglak 
oldani. Garrick legyen a nevem, ha nem. 

Publika (beront jobbról). Jónapot I 
Vajda (elsápad). Mit jelentsen ez ? 
Publika (könnyedén). 0 , semmit ! Nem 

akarom háborgatni, kedves Szerző, csak azért 
jöttem, hogy megkérjem, irjon meg ben-
nünket egy drámának. Nagyon érdekes téma 
vagyunk. Magénak való eset, aki állítólag 
szereti a Problémákat. (Naivan.) Kiállottam, 
el is veszi. Hát irjon meg bennünket. 

Vajda (elhűlve). Bennünket ? Kiket ? 
Publika. Ja, nem mondtam m é g ? Mikor 

magától elváltam, elmentem Norvégiáéi és 
ott véletlenül megismerkedtem Ibsen Hen-
rik, spanyol őrgróffal. Őrülten belém szere-
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tett az a bolond. Megesküdött, hogy az övé 
leszek. Hozzá mentem feleségül. 

Vajda (vérbenforgó szemekkel, gúnyosan). 
Igazán ? 

Publike (naivul). Nem hallottam a nevét? 
Vajda. Soha. 
Publika. Csodálom. De már úgyis elvá-

lok tőle. Ez a bolond itt lent vár rám. 
Vajda. Miféle bolond ? 
Publika. Ez az olasz gróf. A Szenes Béla 

itt vár lent a kapuban. 
Vajda. És most amiatt ott akarja hagyni 

a férjét ? Gyalázat 
Publika. Mi köze magának a férjemhez ? 

Csak nem félt tő le? . 
Vajda (gőgösen). Én magét ? 
Publika. Azért különben, csak foglalkoz-

zék tovább a menyasszonyával. És ha nem 
akarja megirni a történetünket, a férjemmel, 
a Henrikkel — hát majd megirja más. Akad 
még Pesten drámaíró, aki boldog, ha ilyen 
témát kap. Ha a Szomorynak elmondom, 
öt felvonást csinál belőle Hát ajánlom ma-
gamat, látom, hogy nagyon el van foglalva. 

Vajda (dühösen). Hová megy ? 
Publika. Lent vár a Szenes. 
Vajda (az a j tó elé áll). Nem eng-edem. 
Publike (méltósággal). Nincs joga vissza-

tartani. (Hangosan). Béla ! 
Szenes Béla (bricsesszben). Édes szerel-

metes Publikám, eszem a zúzádat! 
Publika. Béla kérem védjen m e g ! Men-

jen előre,! 
Vajda (magánkívül). Utánuk megyek ! Nem 

engedem, hogy ezzel a ficsúrral megcsalja 
a férjét, ha már engem elhagyott ! 

Publika. Igazén ? Utánunk jön ? És mi 
lesz a menyasszonyával ? Hiszen, azt Ígérte 
neki, hogy ma estére . . . 

Vajda. Megoldom ? Bánom én most a Pro-
blémát ! Nekem te kellesz ! Te kellesz ! 

Függöny 

HARMADIK FELVONÁS 
(Ugyanaz a szin, egy óra múlva) 

Vajda. Itt fog maradni. Nem engedem 
egy tapodtat se. 

Publika. De legalább engedjen le egy 
percre a nézőtérre, átöltözni. 

Vajda. Ráérünk. Itt be fogja várni a fér-
jét — nem hagyom ahhoz az olasz condot-
tieri-hez. Megvédem a férje becsületét ! 

Publika. És Probléma ? A menyasszony ? 
Vajda. Azt már rég elfelejtettem. (Mély 

gúnnyal.) Most Herczeg Ferencnél van. 
Publika. Pszt, hallgasson, azt hiszem jön 

a gróf. 
Vajda (vadul). Akivel meg akarja csalni a 

férjét ! A derék Henriket ! 
Publika (ártatlanul). Nem ériem, mért 

védi ugy a férjemet ! Hiszen én nem is vol-

tam az övé — csak nagyon megharapott , 
itt, a lelkiismeretemen ! (Le akarja húzni a 
blúzát.) 

Vajda. Nem vagyok rá kíváncsi ! 
Szenes (jön balról, bricsesszben). Eszem a 

zúzádat, Publika ! Nem birok már várni — 
itt ülök egy órája a Renaissance-ban és 
nem jössz. 

Publika. Kedves Béla — emlékszik, mit 
mondtam magának ? Hogy a magáé leszek, 
ha megtudom, hogy a férjem már nèm sze-
ret. De most elhatároztam, hogy mégis visz-
szamegyek a férjemhez, aki vár rám — is-
ten vele ! Felejtsen el ! 

Szenes (mélyen meghaj t ja magát). 
Publika. Hogy volt ! Mégegyszer ! 
Szenes (mégegyszer meghaj t ja magát). 
Publika. Isten vele I 
Szenes (mélabúsan). Mé* csak nem is 

tapsol ? 
Publika (gyengéden meglegyinti az arcát). 

Felejtsen el ! 
Szenes. I sten vele ! (El.) 
Vajda. Tehát — visszamegy Ibsen her-

ceghez ? . 
Publika. Visszamegyek a férjemhez. (Fe-

léje hajlik, halkan tapsol.) 
Vajda (ellágyulva). Publika — mit jelent ' 

sen ez ? 
Publika (megtapsolja a fülét). 
Vajda (ragyogva). Hát — engem — hét 

mégis engem ? 
Publika (szó nélkül szájontapsolja). 
Vajda (kitörve). Publika ! És mi lesz a 

férjeddel ? 
Publika. Kicsodával ? 
Vajda. Az Ibsen Henrikkel ? 
Publika. Ugyan hadd el. Hazugság volt 

az egész. Csak kitaláltam. 
Vajda. Hét — Ibsen nem létezik ? 
Publika. Te buta. Persze, hogy, nem. 
Vajda (megöleli, elragadtatva) Ó, te isteni ! 

Te gyönyörű ! Te legjobb izlésü ! Te csal-
hatatlan szemű ! Te tökéletes kritikus ! 

Piobléma (beront, meglátja őket). A — hát 
igy vagyunk ? És velem mi lesz ? 

Vajda. Bánom is én ! Menjen a Shaw 
Bernáthoz ! Menjen a Gerhardt Hauptmann-
hoz ! Menjen a Kaiserhez ! Azok majd meg-
oldják magét f — Publika — szeretsz ? 

Publika. Szerző I Szerző ! 
Vajda. Itt vagyok ! Itt vagyok ! A tiéd va-

gyok ! Soha nem hagylak el többé ! (Kiro-
han a függöny elé.) 

Függöny. 

John Gabriel Borkmann 
Az Ur szöllejének forró sikerére 
Borkmann igazolja a nevét: 
Szereti a jó bort és ezért a Vigben 
Már siet elfoglalni a helyét. 



Holtig tanul a jó pap ; a jó színházi pub-
likumnak is holtig kell tanulnia, különösen 
ma, amikor ugyancsak van mit tanulni a szín-
házak és környékén. Sokszor megáll az em-
ber a színházi plakátokkal teleragasztott hir-
detőoszlopok előtt, elkezd spekulálni, hogy 
hová menjen ? Mindegyikbe nem mehet el, 
se sorba nem igen járhatja valamennyit 
— gazdaságpolitikai okokból — pedig milyen 
jó volna megnézni az operettet, a drámát, a 
vígjátékot, az operát, sőt még a hangversenyre 
is jó volna elmenni, mert jól esik olykor-
olykor egy kis komoly muzsika. Ezekre a 
proDlémákra való tekintettel szolgálunk egy 
megszívlelésre méltó jó tanáccsal : aki egy-
szerre akar operát, operettet, drámát, vígjáté-
kot, bohózatot, hangversenyt látni, az men-
jen el az Andrdssy-uti Színházba az uj mű-
sorhoz, mindent meg fog abban találni, amire 
szeme-szája, szive-lelke vágyik. Cseppet sem 
tulzunk, ha azt állítjuk, hogy az Andrássy-
uti Színház valóban öt színház egyszerre és 

MÁLY és KÖKÉN/ ILONA 
Andrássy-ut i színház : „A moly" 

Angeln foto 

Z. MOLNÁR és MAROSI ADÉL 
Andrássy-ut i színház : „Baj van* 

Angelo foto 

— dicséretére legyen elkönyvelendő — mind 
az öt műfajt egyforma tökéletességgel repre-
zentálja. 

Az a műsor, amelyet most mutattak be, 
kritikusok és publikum egyhangú megállapí-
tása szerint, a legtökéletesebb az Andrássy-
uti Színház sikerekben gazdag történetében. 
Százat egy ellen : hogy ha ezt a műsort te-
szem azt, januárban mutatták volna be, még 
most se lehetne ujat bemutatni. így azonban 
már csak a hátralévő két hónapot foglalhatja 
le ebből a szezonból, no meg majd a jövő 
szezon első heteit. Nem is lehet eléggé cso-
dálkozni, hogy micsoda ördöngös szemmel 
tudja Emőd Tamás, az Andrássy-uti Színház 
művészeti vezetője igy összehozni mindazt, 
ami szép, jó, értékes, érdekes. Csupa szin, 
hangulat, mozgalmasság, idegfeszítő izgalom 
ez a műsor. Egyik percben széles és boldog 
mosolyra nyilik az ajkad, hogy bájos roman-
tikus hangulat töltse be a lelked ; a másik 
percben már elkomorodó arccal figyeled az 
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idegrobbantó dráma cselekményét, hogy egy 
perc múlva megint — bocsánat a kifejezés-
ért — a hasadat fogd a kacagástól. Jönnek 
aztán finom, hangulatos sanzonok, ötletes, 
szellemes kuplék, gitárpengetés, hegedűszó 
meg tudja a Jóisten, mi minden egyéb. 

Olyan ez a műsor, mint egy szines zsar-
dinetto, vagy mint a dúsan megterített asz-

tal, ame-
^ ^ • • H H Wen nem 

Mg j g r . % H H H tudja az 
H l i ^ H h B U H I ember, 

iJM^^HIIIH m i h e z ' 
nyúljon 

H J Ü ^ I j R , r I ' m legelébb. 

Itt se lehet tudni, mit kell elmesélni először-
annyi érdekes elmesélni való van. 

Rangsor szerint természetesen Móricz Zsig-
mond falusi komédiája, a Hány óra Zsuzsi, 
Fazekas Imre Cirkusz cimü drámája, meg a 
régi idők legbájosabb egyfelvonásosa a Pajkos 
grizettek kívánkoznak legelőre, de ne hogy 
akármelyiket is sértődés érhesse, sorba vesz-
szük őket ugy, amint a műsoron következnek. 
Ez lesz a legigazságosabb. 

1. Megnyitónak egy kedves, tehetséges fiatal 
színésznő, Noiret Irén énekel el két igen szép 
sanzont. Az egyik cime : Ne menj a malomba, 
szerzői : Fodor László és Pallós Tivadar, a 
másik Ady Endre verse : Aki helyemre áll, 
amelyet ifjú Marton György zenésített meg. 

2. Békeffy László konferan-
sza. Ez a szám már annyira 
hozzáforrott az Andrássy-uti 
Színház műsorának karakteré-
hez, hogy el se maradhatna, 
mert akkor ez a műsor nem 
volna teljes. Arról a témáról 
cseveg most is Békeffy, a n e -
lyet ő is, meg a publikum is 
a legjobban szeret : színház-
ról. Csupa elmésség, találó 
ötlet minden szava. 
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3. Sárossy Mihály gitáros dalai kedvenc 
csemegéje az Andrássy-uti műsorának. 

Móricz Zsigmond diszes neve ékeskedik a 
kis parasztkomédia cime alatt. „Hány óra 
Zsuzsi" ez itt a fő kérdés, mert e körül forog 
most tizenkét percig a világ. 

Olyan kedves, mulatságos, közvetlen ez a 
kis darab, hogy szinte, belegyönyörödik az 
ember lelke a nézésibe. És milyen nagyszerűen 
játsszák el Bársony István, meg Dajbukát : 
ott a falu kis házikójában sem lehet kedve-
sebb párt látni nálok, de veszekedni se tud-
nak jobban. Békéssy Antal jó figurásán ját-
szott egy falusi cigányt. 

5. Hegedűs Tibor mond el két verset, az 
egyiket Csokonai, a másikat Berzsenyi irta. 
Nemes veretű sorok, sok aktualitással, ame-
lyek komoran és komolyan jutnak a hallgató 
lelkébe. 

6. Baj van. Egyfelvonásos vígjáték, irta : 
Piarre Ve'ber, fordította Balassa József, Pa-

risban, Lafonde ur legénylakásán történik a 
história. 

Z, Molnár László vendégszerepel Lafonde 
ur szerepében, amelyet bőségesen felruház 
jókedvvel, ötlettel, művészi humorral. Part-
nere Bóth Klári igen tehetségesen, finom 
asszonyi bájossággal játssza a feleséget. 
Kabinetalakitás Marossy Adél Mme Po-
charja és Szeghő Endre végrehajtója. Balassa 
József pompás, irodalmién, ötletes fordítása 
növeli a kis vígjáték értékét. 

7. Ismét szólószám következik : Ürmössy 
Anikó énekel két meghatóan szép dalt. az 
egyiket Ady Endre irta, címe : Sóhajtás a 
hajnalban, zenéjét Losonczy Dezső szerzette, 
a másik cime : A kutya, szerzői Kosztolányi 
Dezső és Molnár Mihály. 

8. Pajkos grizettek, operette e^y felvonás-
ban. Irta : Wilhelm J. Zenéjét szerzette : 
Reinhardt H. Fordította : Mérei Adolf. 

A műsor egvik főértéke ez a kis operette. 
amelynek aranyos, drága, 
poétikus cselekménye ma is 
éppen olyan, vagy még na-
gyobb hatással ér a publikum-
hoz. mint amikor — két évti-
zeddel ezelőtt — először csen-
dült fel a partitura legszebb 
számának dallama : 

Fönn a Mont-Martren 
hull a hó, 

Szegény verebeknek ez 
nem jó . . . 

BÁRSONy és B. DAJBUKÁT ILONA 
Andrássy-ut i sz ínház: „Hány óra Zsuzsi?" Angelo foto 

A Mont-Martre egy kis pad-
lásszobájában él három ifjú 
titán, Prosper a költő, Julien 
a festő és Severin a muzsikus. 
Se italuk, se ételük, se sze-
nük, se fájuk, se ruhájuk, mégis 
ifjak, vigak, jókedvűek, mert 
fiatalok, szerelmesek. A kör-
nyék kis grizettjei járnak fel 
hozzájuk, Caralie. Rosalie és 
Lucette. Igv élnek könnyelmű 
boldogságban, odakinn esik 
a hó és benn a hideg padlás-
szobában vig mulatságra per-
dülnek a fiatalok, akiknek szi-
vében forró tüzet gyújt a csók. 
Csak Julien nem vesz részt a 
mulatságban, az ő lelke más-
hol jár Megtudta, hogy a 
szépséges Diana márkiné ér 
deklődik iránta. Nem is sejti, 
hogy a márkiné már itt van 
a három grizette között és 
— hiába akar udvarolni 
Juliennek. Amikor a már-
kinő látja, hogy mint gri-
zette nem boldogul, vissza' 
jön, mint igazi márkinő és 
meghódítja a kis piktor 
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szivét. A márkinő és grizette kettős szerepé-
ben Vaály Ilona vendégszerepelt. Mind a 
a két alakot egészen egyénien megkülönböz-
tető színekkel, kifejlődött színészi tehetség-
gel, elragadó bájjal és közvetlenséggel ját-
szotta, igen szépen énekelt, közvetlen tempera-
mentuma szinte magával ragadta partnereit 
és a közönséget. Sárosa Mihály a festőt ját-
szotta, finom, szelid romantikával, művészi 
bensőséggel. Ihász Lajos komikus muzsikusa, 
Abonyi Tivadar szimpatikus költője ép oly 
pompás alakjai az előadásnak, mint Forgács 
Anna és Lelkes Margit grizettejei. A két 
szép betétszám zenéjét Pallós Tivadar szer-
zelte. Az egész kis operette kedves, kellemes 
h"tást gyakorolt a publikumra, jeléül annak, 
hogy a 
roman-

tika 
mindig 

szí-
vesen 
látott 

venc'éj 
a szín 
ptidon 

9, A 
cir-

kusz. 
Dra-

molett. 
Irta : 
Faze 
kas 

Imre. 

TARNAI ERNŐ 

KINCSES, PÉCSI BLANKA, 
BÉKÉSSI, TARNAI, SZÉKELY 

SZÉKl LY LAJOS 
í .nd ássy-uti Színház — Cirkusz 

Ang-e/o '( 

A műsor legérdekesebb és 
legizgalmasabb része Fa-
zekas Imre dramolettje. 
Szemjon, most cirkuszi 
bohóc, de nem is olyan 
régen híres pétervári szí-
nész volt, amikor megszök-
tette Natalját, az előkelő 
kisasszonyt. Évek óta a ha-
vas orosz pusztákon kóbo-
rolnak egy cirkusszal. Egy 
faluban, a kerület hatal-

mas Starostája nem akarja megengedni, hogy cirkusz 
felüsse sátorfáját és csak akkor lesz engedékeny, mikor 
Natalja megy hozzá könyörögni : A starosta szerelmes 
lesz Nataljába, ezt észre veszi Szemjon és féltékenysé-
gévet gyötri az asszonyt, aki pedig hűséges szerelem-
mel ragaszkodik Szemjonhoz. A starosta születésnapján 
vidám társaságot csődit Szemjon lakásába, amelynek 
tagjai kigúnyolják a pojácát. Szemjonban feltámed a 
művészi hiúság és dühödten bizonyítgatja, hogy ő híres 
pétervári színész. A starosta felhasználja az alkalmat, 
amikor Szemjon távozik és meg akarja csókolni az 
asszonyt. Szemjon észreveszi ezt és kidobja a starostát, 
aki emiatt visszaüzen, hogy a cirkusz előadásait be-
tiltja. Szemjon utána rohaan és a ház előtt leszúrja 
a starostát, Üldözői el akarják fogni, de bazárja az 
ajtót, átöltözik, parókát tesz fel, ugy, hogy mire betörnek 
az üldözök, már egy fölényes színészi trükk győzedel-
mét láthatják csak. Szemjon megmenekül és mialatt 
üldözői keresik, az álarc alatt elmenekül Nataijával a 
végletek fehér puszták irányában. 

Pécsi Blanka és Tarnai Ernő vendégszerepeltek 
a két főszerepben. .Pécsi Blanka nemes kristályosra 
tisztult asszonyt formált Nataljából, az ártatlanság, 
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szelídség, jóság és féltő 
szerelem legszebb hang-
jaival. Tarnai Ernő erő-
teljes, markáns, drámai 
koncepciójú jellemalakja 
nemes színészi érték.Meg-
döbbentően mélységes és 
kiemelkedően komoly szí-
nészi alakítás Komló si 
Ilona szolgálója, amelynek 
minden szava, mozdulata 
gorkiji emlékeket éleszt. 
Székely Lajos nagyszerűen, 
találó hangokon szólaltatta 
meg a zsarnok starostát. 
Békéssy Antal és Dávid 
Mihály két epizódszerepet 
játszottak kitűnően. Az 
egész előadásnak szinte 
ünnepi színezetet adott 
á publikum lelkesedése, 
amely végtelennek látszó 
kihívásokban nyilvánult 
meg. 

10. Kökény Ilona szólói. 
Nem is kellene erről töb-

77ta3« 444* tuSj« ^ni^^'í te, «r(jX> y«c es mtfy 

Woít- ruf jel-* ' *ost\u 
KÖKÉNy ILONA 

Andrássy-uti Színház — „Dal Intim Pistáról" 
Arge/o loto. 

IHÁSZ, SÁROSSY és ABONyi 
Andrássy-uti Színház — „A pajkos grizettek" 

Angelo loto-

bel mondani, mint azt, hogy a közönség tiz 
percig szünet nélkül kacagott. Török Rezső, 
Zúgon István és Pallós Tivadaré a szerzői 
babér, az 0 mért haltál meg, Intim Pista és 
Tutan Khámen című kuplékért, amelyeket 
Kökény Ilona ellenállhatatlan humorral és 
egyre fokozódó hatással ad elő. 

11. Németh Juliska szólói. Mihály István, 
Fodor László, Zágon István versei, Pallós 
Tivadar zenéjével. Címük : Ibolyák, Lombar-
diában és Az alvajáró. Mind a három szám 
értéke a kabaréköltészetnek és Németh Juliska 
művészetére méltó mind a három. Egy-egy 
megható történet elevenedik meg a sanszo-
nokban, Németh Juliska művészetének mély-
séges ábrázoló erejével. 

12. A moly, Zágön István egyfelvonásos 
bohózata, amelynek az a főérdeme, hogy 
pompás alkalmat ad Vaszary Piroskának és 
Mály Gerőnek, két nagyszerű alakításra. 
Kökény Ilona sok humorral játssza a meny-
asszonyjelöltet. Vaszary Piroska nagyszerű 
karrikirozó művészettel a vénkisasszonyt, 
Mály Gerő pedig természetes humorral, jel-
lemző erővel Kluzsek urat. Marosi Adél és 
Gárdonyi Lajos két epizódszerepet játszanak 
kitűnően. 

13. Kálmán Jenő, az egyre népszerűbb 
humorista, egy pompás párjelenete a Gratu-
lálok zárja be a műsort. Ebben Kabos Gyu-
lának nyilik alkalma derűs alakításra, Gár-
donyi Lajos társaságában. 

Nem c«oda, hogy a 13-at sokan szeren-
csés számnak tartják, tizenhárom számból 
áll ez a műsor, amelynél szerencsésebbet 
még nem állítottak össze és amelynek ezer-
szemű, ötletes, gondos, művészi és stílusos 
rendezése Bársony István érdeme. 



TARNA7 ERNŐ 
Andrássy-uti Szinház — „Cirkusz" Anpelo Foto 
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John Gabriel Borkmann 
A Vígszínház Ibsen- bemutatóra készül. A 

hatalmas, örökké friss és örökké igaz John 
Gabriel Borkmannt hozza szinre Jób Dániel. 
Végtelen gonddal, elmélyedéssel dolgozik a 
nagy művön a színház. A direkció ezzel az 
előadással még a felejthetetlen „Három nő-
vér" emlékét is el akarja homályosítani. Ren-
dező, színész, fordító, díszlettervező tultenne 
önmagán a szent ügy érdekében. Ez érthető 
is. John Gabriel Borkmann, a norvég pénz-
világ kiskirályának megrázó tragédiája, még a 
Vígszínház számára sem mindennapi feladat* 
Hegedűs Gyula játssza Borkmann bankárt, 
a ragyogó művész valósággal belemerült e 
gigantikus szerepbe. Mélyreható tanulmá-
nyokat folytat, éjjel-nappal a szerzőre, 
a szerző hazájára és elsősorban magéra a 
darabra vonatkozó irodalmat bújja lanka-
datlanul. Bámulalos, hogyan alakítja, hogyan 
teremti a próbák során a Borkmann figuráját. 
Micsoda bravúrral ad életet Borkmannak, a 
bányász fiának, aki gyermekkorában a föld 
mélyén „meghallotta a felszínre vágyakozó 
érc énekét" és azóta minden lélekzele a nagy 
gondolaté. Felszabadítani az ércet, elárasztani, 
boldogítani vele az emberiséget ! És mindent 
feláldoz ezért az eszméért ; szerelmét, becsü-
letét. 

Varsányi Irén játssza Reutheim Ellát, a 
leányt, akinek szerelmét Borkmann eldobtaf 

eljátszotta becsvágyában. És Gombaszögi 
Frida alakítja Borkmannét, az Ella ikernővé-
rét. Az asszonyt, aki csak annak él, hogy 
elfeledtesse a megtévedt, legalább is ő sze-
rinte megtévedt Borkmann emlékét. Az urá-
val kegyetlen és minden gondolala odairá-
nyul, hogy fia, Erhart dicsősége lemossa a 
családon ejtelt szégyenfoltot. A fiúért har-
col a két nővér ; Ella csupa szeretetté, gyön-
gédséggé akarja varázsolni az Erhart életét 
és ki szeretné anyja kezéből ragadni. De 
bizony a fiúnak semmi kedve sincs ahhoz, 
hogy apai bűnök csorbáit köszörülgesse a 
maga életével. És az Ella fojtó, levegőtlen 
szeretetétől sem várja a boldogságot. Meg-
jelenik a szinen egy harmadik asszony, a 
tulajdonképeni asszony, Wiltonné. És ő, a 
szerelmes, forrószivü teremtés lesz a diadal-
mas . . . Bámulatos ez a harc. Az Ibsen 
földi köntösben járó, de valóban ember-

feletti szimbolizmusa talán éppen a John 
Gabriel Borkmannban mutatkozik a legfen-
ségesebb, a legtisztább formában. Ahány 
szereplő, annyi tragédia, csodálatos módon 
kovácsolta össze ezt a haláltáncot a norvég 
oroszlán. Még a Wiltonné, első pillantásra 
derűs figurájában is van valami komor, sej-
telmesen tragikus. A Vígszínház Lázár 
Máriára bizta ezt a szerepet, keresve sem 
találhatott volna alkalmasabbat rá. Bork-
mann fiát Berczy Géza alakítja. Szerémy 
Zoltán parádés szerepet kapott, ő személye-
siti meg Foldalt, a szegény öreg napidijast. 
Csak a legnagyobb orosz Íróknál találunk ilyen 
alakokat ; együgyű, szent vértanú az öreg 
dijnok. Gyermekét, a kis muzsikusleányt 
Székely Lujza játssza a Vígszínház előadá-
sán. A dacoskodó, mogorva cseléd szerepe 
Sittkey Irén kezében van. 

Amint láthatjuk, a Borkmann bemutatóján 
igaz gyönyörűségben, tiszta abszolút művészi 
örömben lesz része a közönségnek. Jób Dá-
niel rendezői művészete a d f rab belső és 
külső, szcenikai természetű problémáira méltó 
feleletet fog adni. A külsőségekkel is rend-
kívül sokat törődnek ; Málnai Béla uj dekorá-
ciói csodálatosan szépeknek, mélyhatásuak-
nak Ígérkeznek. A színház egyébként uj for-
dítást készíttetett a darabról ; a fordítás Hajdú 
Henrik mesteri munkája. 

A bemutató május ötödikén lesz. Lázasan 
minden percet kihasználva készül a színház 
a premiérre. A főpróba ez alkalommal nyil-
vános jellegű lesz, a bevételt a szegény meg-
boldogult Haraszthy Hermin síremléke javára 
adományozza a Vígszínház. 

MADARA.T TOLLÁRÓL, SZEPZŐT 
ELŐLEGÉRŐL. Egyik fővárosi kaba-
réban eg-y olyan tréfát játsztak, amely, 
ben Ujváry Ferenc mint rendőrkapi-
tány kihallgat két valutaüzért , Salamon 
Rélát és Sándor Jóskát. ElőadásVözben 
a színészek észrevet ték, hogy Har-
math Imre, a népszerű szerző a néző-

téren ül és jókedvűen figyeli az e lőadást . Sándor 
Jóska, hogy megviccel je Harmathot , mikor Ujváry 
azt kérdezte tőle, hogy hogy hívják, igy felel t : 

— Harmath Imre. 
Ujváry, aki mint kabarédirektor jól ismeri Har-

mathot , igy folytatta a rög tönzés t : 
— Van előlege ? 
Mire Sándor Jóska igy felelt : 
— Nincs. 
Erre megszólal Salamon a közönség harsány 

nevetése közben : 
— Akkor nem is maga a Harmath Imre i 
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A sugó már leszállt a sugólyukba... 
Bajor Gizi, Pethes Imre, Kiss Ferenc és Petheő Attila nyilatkoznak 

a Nemzeti Szinház próbáin a „Hazajáró lélek"-ről 
A sugó már leszállt a sugólyukba . . . ez 

a pár szó szinész-nyelven nagy dolgot jelent. 
Azt kell érteni alatta, hogy a próbák mér 
annyira előrehaladtak, hogy a sugó, aki az 
első próbákon kis asztal mellett fent ül a 
színpadon, mint a rendező, egy szép napon 
eltűnik a színpadról és leereszkedik a sugó-
lyukba. — „A darab már áll . . . " — ahogy 
a színháznál mondják. Az irott, holt betűk, a 
gépírásos szövegkönyv minden betűje meg-
elevenedik, emberi hangok, izgatott suttogá-
sok, sikolyok, fájdalomtól eltorzult arcok, 
nagy gesztusok töltik meg az óriás színpadot 
és ezt a furcsa zűrzavart, ezt a felzengő éle-
tet sötéten és némán hallgaftja az üres néző-
tér, amelynek első soraiban csak két ember 
ül : Hevesi Sándor igazgató és Zilahy Lajos, 

Ma van az első nap, hogy a sugó leszállt 
a sugólyukba. A mérnöki műterem közepén 
nagy diszes karosszékben Pethes Imre ül, 
feje mélyen előrebukik a mellére, kinyújtott 
balkarjával a Bajor Gizi derekát fogja, aki 
ott ül félig az ölében, félig a szék karfáján. 
Pethes gyönyörű, sötét hangján most Török 
Ágoston mérnök beszél, a dráma tragikus 
hőse : 

— A lelkedet akarom . . . Nézd Mária, a 
lest az valami más, elhagyja, ott felejli az 
ember valahol, mint a keztyüjét, vagy az eser-
nyőjét . . . A lélek ! Én a lelkedbe akarok 
belenézni, én a lélek embere vagyok . . . 

A következő pillanatban Bajor Gizi sikol-
tása hallatszik, aki rémülten hátrál az ajtó felé. 

A jelenet drámai csúcspontján megkoppen 
a rendező ceruzája és prózai hang reccsen 

^ t U K o J 
• i 

m m i 
mn 

VAJDA ERNŐ ÉS SZENES BÉLA DARABOT IR 
Hogy darabot ir, az persze egyrészről sem kétséges. Vajda A válóperes hölgv, Szenes pedig a Végállo-
más nagy sikere után t e rmésze tesen nem fog tulsoká várni u j a b b darabbal. A szenzáció, amit a Színházi 
Élet ezennel leleplez, az, hoçy a két nagy vigjátéksiker szerzője kfizös uj vígjátékon dolgozik. A két 
szerző legutóbb a Szinhán Elet szerkesz tőségében, mindenről megfeledkezve, merült el az u j vígjáték 
t émájának megbeszé lésébe , olyannyira, hogy egyikük se vet te észre az orvul rájuk leselkedő fényképező-
gépe t . Mi tehát most , mikor közöljük a legfr issebb színházi szenzációt, minden cáfolatot elkerülendő, 

be is mutat juk a két szerzőt munkaközben. Harsányi felv 
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bele a költői mondatokba. Horváth Jenő köz-
beszól : 

— Álljunk meg itt egy kicsit ! . . . te Imre 
légy szíves állj közelebb az asztalhoz, te pe-
dig Gizi ne menj olyan gyorsan az ajtóhoz . . . 

— Te Tutyu . . . nem lenne jobb . . . 
mondja Bajor Gizi és kérdez valamit. 

Aztán tovább folyik a dráma. 
Hevesi Sándor hirtelen izgatottan feláll a 

nézőtéren és azt mondja : 
— Kérem szépen . . . itt ugy kellene csi-

nálni, hogy amikor Pethes szembefordul Ba-
jorral . . . 

És elmagyarázza. 
Egy-két perc múlva Kiss Ferenc zengő 

hangja tölti be a színpadot. Ö játssza Arany 
Istvánt, — a segédmérnököt, aki halálosan 
szerelmes a főnöke feleségébe. 

Megszólal az előszobacsengő, és Petheő 
Attila elegáns alakja tűnik fel az ajtóban. 
Ö a dúsgazdag Wahlberg gróf, aki szemet 
vetett a szép asszonyra. 

Néha szerényen, bátortalanul feláll a szerző 
és megszólal : 

— Kérem szépen, bocsánatot kérek, sza-
badna valami butaságot mondanom ? 

— Üljön le I — kiáltanak rá nevetve Zi-
lahyra a színészek. 

És aztán sorban vonulnak fel a színpadon 
a dráma többi szereplői. Iványi Irén, a ház-
vezetőnő, aki már szinte családtagnak szá-
mit a mérnök házában, Szathmáry Lajos, 
mint irodaszolga, Pethes Sándor, mint detek-
tív, Fehér Gyula, mint a gróf komornyikja, 
Fehér Ö. László, mint házmester, Bónis La-
jos mint orvos és egy négyesztendős kisleány 
szerepében Horváth Margit. 

Felvonásközökben beszélgettünk a dráma 
négy főszereplőjével, akik a következőket 
mondották Zilahy Lajos darabjáról : 

Bajor Gizi : (miközben sonkászsemlét tíz-
óraizott). 

— írja meg, hogy nagyon örülök ennek a 
szerepemnek, mert szép és komoly színészi 

Kamillatea és sör . . . 
Nagyon sokan fag-

gatták Kertész De-
zsőt : mi a titka an-
nak, hogy olyan hir-
telen kész énekes-
bonvivánnak futott 
be ? Ilyen dolgot 
persze nem árul el 
színész és hóna-
poknak kellett eltel-
ni, amig megtudták, 
mi az oka Kertész 
sikerének ? 

Már régóta feltűnt 
Kertész rejtélyes öltöztetője, aki a bonviván 
jelenése előtt mindig megjelent a kulisszák 
mögött. Egyik kezében tányéron hámozott 
almaszeletek, másik kezében egy csésze ka-

feladatok vannak benne. Sok idegmunka, 
sok halk finomság és ahogy mi mondjuk sok 
„játék" van benne. Sok drámai kitörés, sok 
erős jelenet és sok — ruha. Mert hatszor öl-
tözöm a darabban. Azt hiszem a ruháim 
nagyon szépek lesznek. Hogy mennyibe ke-
rültek ? Ha a felit mondom, az is hihetetlen. 
Próbálja megkérdezni Wlassicstól, ő úgyse 
fogja megmondani. Akar egy kis sonkát ? 

Pethes Imre (felöltője gallérját felgyűrve, 
botjára támaszkodva állt szünet közben). 

— Nagyon szép darab. Sötét és nagy lélek 
ennek a szerencsétlen Török Ágoston mér-
nöknek a lelke- Színészi pályámon két ilyen 
hasonló szerepet játszottam. Az egyik Ibsen 
Vadkacsájában Gregers, a másik Barta 
Lajos „Örvény"-ében az öngyilkos járásbiró. 
De ez mégis valami egészen más, ujabb és 
közelebb áll hozzánk. 

Kiss Ferenc (öltözőjében éppen modellt ült 
Dobai;Székely Andornak). 

— Én nemcsak a darabnak örülök, hanem 
annak is, hogy a Zilahy Lajos darabjában 
léphetek fel. Régi testvéri barátság fűz össze 
bennünket, katonakorunkban egymás mellett 
volt az ágyunk a kórházban, egyszerre és 
együtt indultunk, ő Írónak, én színésznek, 
első sikereimet az ő háborús verseivel arattam. 
Nagyon szép ez a pillanat, hogy most a 
Nemzeti Szinház színpadán közös munkában 
ismét találkozunk. 

Petheő Atilla (sietett haza, mert ő nem 
játszik a harmadik felvonásban) : 

— Egy harmincötéves grófot játszom, aki 
dúsgazdag és nemcsak az öltözete és modora 
választékos, hanem az életfilozófiája is. 
Fölényes, egy kicsit spleenes, de nem blazírt 
és nem cinikus. Gróf, de nem a színpadi 
grófok kliséje. Gróf, akinél a rang elsősorban 
a kiváltságos életet jelzi. Ideális szerep, mert 
sok szin és erő van benne. 

Közben megszólalt a csengő és a színészek 
felvonultak a színpadra. Most kezdődött a 
harmadik felvonás próbája. 

millatea. Hiába kérdezték eddig Kertészt, 
minek az alma és tea, hosszas faggatás után 
csak a napokban vallotta be Nagy Jenőnek, 
aki detektivjei közül játssza az egyiket, nagyon 
tehetségesen. 

— Jobban tudok énekelni, tisztább a han-
gom, ha almát eszem e's teát iszom — mondta 
Kertész. 

Nagy Jenő elgondolkozott és másnap jele-
nése előtt mögötte is meg-
jelent öltöztetője. Egyik ke-
zében egy korsó sör, má-
sik kezében tányéron friss, 
fiatal hagyma és retek. 

— Minek ez ? — nevet-
tek Nagy Jenőn. 

— Se az almát nem sze-
retem, se a kamillateát — 
válaszolt a jeles detektív — 
de én is akarok énekelni... 
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Egy primadonna: aki bonviván szeretne lenni 
És egy bonviván: aki inkább primadonna lenne 

Ki látott már világéletében olyan színészt, nek ennek a premiérnek. Régi dolog, hogy 
aki premiér előtt már biztosan tudja, hogy premiér előtt csaknem minden szereplő rend-
mi lesz premiér után? Az a bizonyos drukk, szerint a partnere szerepét szokta jónak, há-
ami a művészember egyetlen lelki jutalma lásnak, sőt úgynevezett ziccernek tartani, ha 
— természetesen a siker mellett 
— a próbák alatt kezd kibon-
takozni és egyre fokozódik a 
premiér estéjéig, végig a házi-
főpróba és főpróba lázas izgal-
main. Ha nem volna a drukk 
— találhatnánk irodalmibb ki 
fejezést is rá, de mégis csak ez 
fejezi ki a legjobban, amit mon-
dani akarunk — nem is volna 
érdemes színésznek lenni. Körül-
belül ez az, amit az alkotás 
gyönyörűségének kell nevezni és 
elfogadni a színésznél is, aki a 
próbákon épen ugy alkot, formál, 
keres, tépelődik, mint a festő, 
amikor palettáján a naplemente 
színeit keveri. 

Rengeteg drukk előzte meg 
természetesen a Városi Színház uj darabjá-
nak A diadalmas asszony-nak premiérjét is-
Gyorsírással kellene feljegyezni, vagy fonográ-
fon megörökíteni minden szót, amit ott hallott 
az ember, heteken át a próbákon és azután 
az ifju-szinésznemzedéknek tanítani. Annyi lel-
kesedést, ambíciót, amennyi itt volt — még a 
szinésziskolai vizsgákon sem lehet tapasz-
talni. Pedig két olyan hatalmas művészegyé-
niség állt a szereposztás élén, 
mint Kosáry Emmy és Király 
Ernő, akik A diadalmas asz-
szony főszerepeit játsszák. 

Ezen a színpadon a szín-
háznak fennállása óta leg-
nagyobb sikere az Ezüstsirály 
száz előadásának érdeme fű-
ződik Kosáry Emmy és Király 
Ernő nevéhez. A Diadalmas 
asszonyt is ennek az elérhető 
és várható eredménynek 
reményében indították útnak 
Nem csak a darab minden 
tartalmi és zenei szépsége, de 
a két főszerep nagystílű szí-
nészi koncepciója is rend-
kívüli érdekességet kölcsönöz-

A PRIMADONNA, 
ki bonviván szeretne lenni 

A BONVIVÁN, 
ki pr imadonna szeretne lenni 

ugyan pont az ellenkezője nem 
fordul elő. Ez mér azonban rit-
kább eset. Most a Városi Szín-
házban a legritkább eset fordul 
elő, a primadonna és a bon-
vivánt, Kosáry Emmy és Király 
Ernő irigylik egymás szerepét. 
Annyi bizonyos, hogy ilyet se 
hallott még a világ. Úgyis hiába 
való volna minden hosszadalmas 
logikai magyarázat, a leghelye-
sebb ha átadjuk a szót a két 
főszereplőnek, hogy ők maguk 
fejtsék ki álláspontjukat. Íme te 
hát először Kosáry Emmyhez 
fordultunk, hogy egy nappal a 
premiér előtt a szokásos és min-
dig egy formán érdekes intervjut 
megkapjuk tőle. A legnagyobb 

meglepetésünkre az intervju igy kezdődött : 

„Hallatlanul irigylem Király Ernőt" 

A meglepetéstől szóhoz sem tudtunk jutni 
és ha a művésznő, ki nem segit zavarunk-
ból, talán be is kellene ezt a cikket fejezni 
anyaghiány miatt, de a drága Kosáry Emmy 
asszonynak olyan rutinja van mér intervjuk 
terén, hogy pillanat alatt átlátta a kényel-

metlen helyzetet és felvette 
a társalgás, csak az imént 
megkezdett fonalát és'folytatta. 

— Ismétlem, irigytem 
Király Ernőt, még pedig ki-
záróan színészi arrjbició-
ból. Eddig igen meg vol-
tam elégedve azzal a sze-
repkörrel, amelyet szeren-
csém van betölteni, de a 
Diadalmas asszony pró-
bái alatt hallatlan vágyat 
éreztem, hogy ezt a bon-
vivánt szerepet eljátszhas-
sam. Ezért a szerepért szi-

cserélném fel a sze-
repkört, de — ismétlem — 
csak erre az egy darabra. 
Nagyszerű ember ez a 
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Mencsikoff tábornok, akit Király Ernő 
játszik. Erős, hatalmas, férfias, derék 
és hozzá olyan alaposakat üt a vál-
lamra az első felvonásban, hogy attól 
félek a premiérre komoly vállkompliká-
ciók fognak beállani. Egy páran mér 
szóltak is a színháznál, hogy miért en-
gedem meg ezt a súlyos testi sértést? 
Csókos bácsi, a díszítő egyenesen fel-
ajánlotta lovagi szolgálatait, hogy a bán-
talmazások ellen megvédelmezzen. 

Szegény Király Ernő, pedig igazán 
nem oka semminek, ő csak az instruk-
cióknak engedelmeskedik, no meg a 
rendezői akaratnak. Nem is tudom mit 
vétettem én Sziklai Jóskának, hogy eny-
nyi testi sértést irt bele az első felvonás 
rendezői példányába. De azért később 
megkapom a teljes elégtételt, cárnő lesz 
belőlem és ha akarnám visszaadhatnám 
a sértéseket, csakhogy én megbocsájtok. 
Nem panaszkodhatom azért a magam 
szerepére, kedvemre való rolle, ének, 
játék, minden, ami egy jó primadonna 
szerephez szükséges. És itt a Városi 
Színházban különösen jól érzem magam, 
remélem most sem fog csődöt mondani 
az Ezüstsirály próbáinak jó kabalája, 
tudniillik az, hogy még semmi vesze-
kedés nem volt. Én ugyanis — meg az 
uram — megfordítottuk a kabala sza-
bályt, mi azt tekintjük nagyszerű elő-
jelnek, ha nincs veszekedés. Ez sokkal 
ritkábban fordul elő. Egyébként nagy-
szerűek a partnereim : Tisza Karola, 
Sziklai, Gábor, Sik, Horti ; amennyiben 
többet akar tudni, forduljon Király Er-
nőhöz. 

Többet is akartam tudni, tehát Király Er-
nőhöz forduljam, akinek első szavai ezek 
voltak : 

„Hallatlanul irigylem Kosáry Emmyt" 
Részünkről ugyanaz a bámulat, mint az 

imént és Király Ernő részéről ugyanaz a ta-
pintatos magyarázat. 

— Igen kérem — mondta — én egy 
cseppet sem panaszkodhatom a szerep-
körre, amelyet betöltők, de azért a sze-
repért, amelyet Kosáry Emmy játszik, szí-
vesen lennék akár primadonna is. Már 
jó egynéhány szerepében volt szeren-
csém Kosáry Emmy partnerének lenni, 
de sohasem láttam és vártam őt ilyen 
tökéletesnek, mint amilyen most lesz. 
Pompás alkalom a színésznőnek és a 
primadonnának, illetve énekesnőnek egy-
aránt. Majd meglátjuk, milyen kiváló 

drámai és vígjátéki színésznő egysze-
mélyben. Magam bámulom, hogyan vál-
tozik át kiscselédből a diadalmas, hó-
dító cárnővé. Ritkán volt alkalmam ilyen 
metamorfózist látnom, különösen ope-
rett szerepben. Néha elfeledkezem a 
próbákon és ezt a nagyszerű színésznőt 
nézem, aki minden szerepében a sze-
mem előtt hatalmasodik fel a színészet 
legmagasabb régióiba. Természetesen 
én magam sem panaszkodhatom, bő-
kezűen bántak a szerzők az én szere-
pemmel is, nem sablonos operette bon-
vivánt figura, talpig férfi és én is igyek-
szem azt csinálni belőle. Rendkívül ér-
dekes az egész miliő, a cselekmény, 
a zene, az egész operette valahogy egé-
szen különösen és furcsán izgalmas ne-
künk a szereplőknek és igy reméljük, 
hogy a közönségnek is az lesz. Nem 
udvariasságból mondom szereplőtár-
saimról, hogy régen volt alkalmam ilyen 
kedves és szeretetreméltó társaságban 
premiérre készülni, mint most. Remél-
jük a premiér igazolni fogja ambíción-
kat és várakozásunkat. 

Mi nem csak reméljük, de egész bizon; os-
sággal tudjuk. Erre a sikerre már előleget 
adnak a Hitelbankban is. 

SZÜLETÉS ÉS TEMETÉS. Vig-
Miklós, az Andrássy-uti Színház 
fiatal és tehe tséges színésze a 
legambiciózusabb színész a vilá-
gon. Egy esztendő óta nincsen 
nagyobb vágya, mint, hogy szólót 
énekelhessen az Andrássy-uti 
Színházban.Minden színházi kapa-
citást megfogott már, hogy eb-
ben a törekvésében az igazgató-

ságnál támogassák. Végre megígérték neki, hogy 
vasárnap délután szólózhat. Vigh Miklós hallatlan 
drukkal és ambícióval készült a „bemutatkozásra" 
annál is inkább, mert bejelentették, hogy a „Vezér" 
és még több színházi kapacitás meg fogja nézni. 
Elérkezett a nagy nap, Vig Miklós kiállt szólózni, 
elénekelte a „Jumperláz" és a „Drágaság" cimii 
slágerkupiéit, — természetesen a Vezér és a többi 
Színházi kapaci tás jelenléte nélkül — óriási sikere 
voit, háromszor kellett ismételnie, alig akarták le-
engedni a színpadról. Nem a közönség, hanem a 
színészek, akik a kulisszák mögött vártak rá. Amint 
Vig Miklós a függönynyiláson kilépett, illetve be-
lépett, rémes látvány fogadta . Fekete posztóval 
leterített hosszú asztal körül álltak a színészek 
nők és férfiak, talpig gvászban. Még Németh Juliska 
is közöttük volt. Az asztalfőn Bársonv István ült 
hosszú szakállal, előtte két gyertya. Megilletődött 
hangon kezdte a gyászbeszédet : 

— Két halottat temetünk ma itt. Az egyik a Jumper-
láz, a másik a Drágaság. Mind a kettőt először és 
utol jára énekelte Vig Miklós. 

Erre a gyülekezet valamennyi tagja hangos zoko-
gásba kezdett, ugy, hogy Bársony alig tudta be-
fejezni a gyászbeszédet . 

Vig Miklós szegény szólni sem tudott, de elhatá-
rozta, hogy ezentnl csak akkor énekel kupiét az 
Andrássy-ut i Színházban, ha az igazi premiéren 
lesz a premiérje . Megvigasztalták, hogy nem kell 
soké várnia. 



SZÍNHÁZI ÉLET 23 

Úgyis mint telefonkezelőnő.. . 
— Levél a szerkesztőhöz, melyből kiderül, 
hogy a „Marinka, a táncosnő" harmadik 

felvonásában nincs minden rendjén — 
A „Marinka, a táncosnő" harmadik felvo-

násának hires telefonjelenetét mindenki is-
meri Pesten. Ez az a szindarabrészlet, ame-
lyen ma legtöbbet nevetnek ebben a város-
ban. Ami nem is csoda, mert hisz ki ne ka-
cagna a szegény párisi rendőrfőnökön, aki 
körül egyszerre tiz telefon is annyi kínszen-
vedést okoz. 

Nos, tisztelettel be kell jelentenünk, hogy e 
sokat emlegetett telefonjelenet körül nincs 
minden rendjén. Igy mutatja legalább is az 
a levél, amelyet legnagyobb megdöbbené' 
sünkre a napokban kézbesített számunkra a 
m. kir. posta. Ez van a levélben : • 

Tisztelt 
Színházi Élet! 

Úgyis, mint 
lelkes olvasó 
és színházláto-
gató úgyis, mint 
hivatásos tele-

fonkezelőnő 
irom ezt a leve-
let, hogy he' 
lyesvilágitásba 
helyezzek egy, 
a telefon keze-

VENDRE7FERENC lőnői karra 
aki telefonál nagy fontos-

sággal biró színházi eseményt. Kérem, én a 
napokban megnéztem a Fővárosi Operett 
Színházban a „Marinka, a táncosnő" cimü ki-
tűnő operettet. Barátnőim unszolására men-
tem el és mondhatom, remekül mulattam. A 
darabnak elsőrangú a szövege és elsőrangú 
a zenéje, egyik zeneszám jobb volt, mint a 
másik, véletlenül sem adtak egy rossz szá-
mot, ami pedig nálunk, telefonkezelőnőknél 
néha megesik. Más darabnál az ember unal-
mában diskurál a szomszédjával, itt olyan 
jól mulaltam, hogy egész előadás alatt nem 
volt kedvem „mással beszélni". 

Minden nagyszerűen ment, míg egyszer a 
harmadik felvonásbin mint hivatásos telefon-
kezelőnő, rettenetes dolgoknak lettem a tanuja. 
Talán méltóztatik emlékezni, a „Marinka" 

harmadik felvonásában az (örténik a szín-
padon, hogy a Vendrey rendőrfőnök és szí-
nész ur telefonálni akar, de nem tud, mert 
még vagy öt telafon szól állandóan körülötte 
amely telefonokon pokoli berregések és csen-
getések után ezer téves szám jelentkezik. 

Hát kérem, ez az, ami nincs rendén és am; 
ellen mi telefonkezelőnők a leghatározottab-
ban tiltakozunk. Én becsülöm a „Marinka a 
táncosnő" igen tisztelt szerző urait, de azt 
már kérem mégsem lehetséges, hogy minket, 
telefonkezelőnőket mindig ugy állítsanak be 
hogy tévesen kapcsolunk. Mi kérem, ha ren 
das privát előfizetőről van szó, akkor is ki-" 
méljük az idegeket, hátha még olyan ked-
ves ember az illető szám, mint a Vendrey ur, 
akiről különben tessék megírni a szerkesztői 
üzenetekben, hogy 1. hány éves, 2. hol lakik, 
3. mi a vallása, 
4. ad-e auto-
grammot ? 

Különben is, 
tessék elhinni, 
hogy mikor az 

ember előtt 
24,000 előfizető 
lukacskája van 
a táblán, iga-
zén megtörtén-
hetik, hogy az 

ember mellé 
dugja a stif-
tet . . . 

Csak ezt akartam elmondani kérem, úgyis 
mint lelkes olvasó, úgyis mint hivatásos tele 
fonkezelőnő. A szerző urak vagy Írjanak 
szimpatikusán, vagy pedig kapcsoljanak ki a 
darabjukból. 

A szerkesztői üzenetet várva, 
tisztelettel Abács Gizella 

U. i. Kérem, hogy képzeli azt a Vendrey 
ur, hogy a végén elvágja a telefonzsinóro-
kat ? Hogy kapcsolunk akkor mi a köpont-
ban, ha véletlenül pont azt a számot kere-
sik ? Ilyet igazán nem lehet csinálni ! 

Eddig a levél. Mi is teszünk hozzá egy 
utóiratot. Megígérjük, hogy szólunk az ope-
rett szerzőknek, teljesítsék a telefonkezelőnői-
kar óhaját. Próbálják nem teljesíteni! Soha-
sem kapnak számot a központtól. 

ABÄCS GIZELLA 
aki kapcsol 



Egy drámai színésznő 
New-York, 1923 április. 

Az amerikai magyar színpadon az utolsó 
szezonban egy fiatal színésznő tűnt fel, aki-
nek a fejlődését, egyre elmélyülő művészetét 
mind nagyobb érdeklődéssel nézte az ameri-
kai n: agyar színházi közönség. Csáky Paula, 
aki ma az amerikai magyar szinpad drámai 
primadonnája, egy esztendő óta van Ameri-
kában és az ismeretlenségtől — ami Ameri-
kában rettentő handicap — eltekintve, még 
azzal a nehézséggel is meg kell küzdeni, 
hogy az amerikai magyar közönség az utóbbi 
évek folyamán meglehetősen elszokott a drá-
mától. Színházi vállalkozók és menagerek 
szemében csak operettel lehetett igazi „hit"-et 
csinálni, csak operett lehetett sláger és a 
dráma majdnem teljesen kiesett az amerikai 
magyar színpadok programmjából. 

Az idén aztán Voyda Viktor, a Magyar 
Szinház igazgatója, megpróbálkozott megint 
a drámával. Ahogy az amerikai magyarok 
mondják, félig angolul, félig magyarul : „vett 
egy chance-et". Ami a chance-et illeti, az 
nem is egy volt, mert ugyanakkor, amikor 
Voyda Viktor a drámát próbálta visszaültetni 
jogaiba, egy uj, fiatal és ismeretlen színész-
nővel próbálkozott, Csáky Paulával. A kísér-
let kitűnően bevált. Az első drámai előadás 
Szenes Béla darabja, A gazdag lány volt, 
utána következett A hattyú és végül Vajda 
Ernő uj darabja, A válóperes hölgy• Mind-
három darabban Csáky Paula játszotta a női 
főszerepet és az, hogy a közönség megnézte 
a drámai előadásokat is, hogy lehetett drá-
mát is játszani, nemcsak operettet, annak 
nem kis részben a Csáky Paula érdekes, 
megragadó művészi egyénisége a magyará-
zata és az a siker, amely minden fellépését 
követte. 

Csáky Paula igazi talentum. Van ábrázoló 
ereje, egyénisége ; meg fogja a közönséget és 
a publikum érzi, hogy ami a szinpudon tör-
ténik, az nem csak játék, hanem valóban az 
emberi élet ábrázolása. Van egy klisé, amit 
gyakran nyomtatnak le színházi kritikákban : 
„szívhez szóló". Nos, ennek a klisének tar-
talma van, amikor a fiatal Csáky Paula mű-
vészetére alkalmazzák. Szívhez szól az, amit 
mond, amit csinál a színpadon, lehet, hogy 
azért, mert a végtelenségig leegyszerűsített 
eszközökkel dolgozik. Kis gesztusok, semmi 
deklamáció, nagyon sok eredetiség és sok-sok 
egyszerűség : ez a Csáky Paula művészeté-
nek a lényege és ez magyarázza azokat a 
nem közönséges sikereket, amiket az ameri-
kai magyar színpadokon aratott. 

Csáky Paula ma az amerikai magyar szin-
pad első drámai színésznője. A legnagyobb 
értél e a nagy fiatalsága, fejlődésképessége, 
amely nagy és komoly színpadi feladatok 
megoldására predesztinálja ezt a fiatal mű-
ves/;.. őt. A Hatty a Alexandrájánál a Varsányi 

karriérje Amerikában 
klasszikus alakításának emlékével kellett 
megküzdenie azok szemében, akik a darabot 
Budapesten is látták és épen ezen az alakí-
táson keresztül ütközött ki az eredetisége, 
amely nem másoló szinésztehetség, hanem 
alakító erő, amely a dráma alakját a maga 
egyénisége szerint gyúrja és formálja ki. Bi-
zonyos, hogy rendkívüli sikerei lesznek még. 
Aki egy év alatt igy tudott magának utat 
törni Amerikában, ahol a küzdelem, a „fight" 
formái élesebbek, mint odaát, az megtalálja 
az utat további fejlődésében, művészi előre-
törésében is. 

Csáky Paula tavaly még Somogyi Kálmán 
győri társulatának volt ünnepelt drámai 
szendéje. A győriek biztosan örülni fognak, 
ha most megtudják : milyen karriért csinált 
a kedvencük Amerikában. 

(v. v.) 

Gázsiemelés 
A gázsiemelések hatása 
Az előadásokon is látszik. 
Mert mostanában minden színész 
Ötven percentel jobban játszik. 

(Bufti) 

MÁSFÉLÉVES PRIMADONNA és ÖTÉVES 
BONVIVANT 

Ezen a képen bemutat juk Alapi Mártát és if jú 
Alapi Nándort , akik édes tes tvérek és arról neve-
zetesek, hogy Marta kisasszony a veszprémi társulat 
pr imadonnája , Nándi ifiur pedig a bonvivantja. 
Ne tessék hitetlenül fogadni a hirt, valóban igy áll 
a dolog, bár még mind a ketten messze vannak a 
színpadi sikerektől, mindennek dacára tel jes mér-
tékben rászolgáltak a kitüntető szerepkör botöltésére. 
Mártát a társulat és a város összes férfiai elhal-
mozzák az udvarlás látható jeleivel, — cukor, 
sütemény, játék stb. — mig édes tes tvére : Nándi , 
máris végigudvarolja az igazi pr imadonnákat és 
Veszprém valamennyi szép asszonyát. Lányokkal 
szóba sem áll, ugy, hogy papá jának , a veszprémi 
szinház kitűnő direktorának máris egész csomó 
lovagias ügyet kellett elintéznie a fia helyett. Mi 

lesz ebből a tiuból, ha — nyolcéves lesz? 
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Fall Leó, a Pompadour népszerű kompo-
nistája a mult héten Budapestre érkezett) 
Látogatásét két napra tervezte és két hétig 
volt itt. Mindenkivel megtörténik, aki Pestre 
rándul, hogy ittartózkodését meg kell hosz-
szabbitania néhány nappal, olyan jól és kel-
lemesen érzi magát. Fali Leó is annyi uj 
látnivalót talált a pesti színházakban, olyan 
pompásan mulatott és tisztelői, barátai olyan 
ragyogó programmal lepték meg nap-nap 
után, hogy a két napból négy nap lett és a 
kiváló zeneszerző még mindig nem utazott el. 

A negyedik napon azonban Fali végérvé-
nyesen elhatározta : ma föltétlenül utazik. 
S nem azért, mintha unatkozott volna, hanem 
mert az ingeivel volt baj. Két inggel érkezett 
Budapestre és a két ing négy nap alatt — 
elfogyott. 

Barátai marasztalták, Fali vívódott és a vé-
gén is bevallotta, mi az oka halaszthatatlan 
utazásénak. Roboz Imre direktor nevetve szólt: 

— Ha csak ez a baj . . . maradjon csak 
Pesten egész nyugodtan még pár napig-
Minden napra, amennyivel meghosszabbítja 
pesti tartózkodásét, kap tőlem egy inget. 

Fali maradt — és másnap reggel Roboz 
direktor elvitte őt fehérneműszabójához. 
Délre kész volt az első ing, gyönyörű munka, 
finom minőség és amint illik, az ing nyelvén 
szép hímzett monogrammal. Fali kétségbe-
esetten rohant Robozhoz. 

— Végzetessé válik rajtam a közmondás 
— mondta, — hogy : akinek nem inge, ne 
vegye magára. Az ingemre F. L. monogram-
mot varratott, az én hivatalos nevem pedig 
Bécsben és mindenütt Leo Fall, vagyis : L. F 
Rémes ez a monogramm, még majd azt 
hiszik . . . 

Roboz direktor szívből kacagott. 
— Dehogy, a monogramm nagyon jó, 

F. L. Franz Lehár . . . Ha visszamegy Bécsbe! 
ajándékozza az ingeket Lehárnak ; semmi 
baj sem lesz a monogrammal . . . 

Zóród Eta — Fedák Sárihoz 
Egy vers következik itt, melyet Zórád 

Eta I'ső éves szininövendékirt és a szint-
növendékek egy küldöttsége vitt be Fedák 
Sári öltözőjébe a „János vitéz" csütörtök 
esti előadásán. A vers olyan kedves és 
megható, hogy elkértük Zsazsától és le-
közöljük a Színházi Életben. Tessék elol-
vasni, hogy milyen kedves, ime a vers: 

Szeretnék irni egy csodaszép verset, 
Melyben a neve tündöklőn ragyog, 
De mit akarok én ? Ki ő mellette 
Egy gyámoltalan emberke vagyok. 

Szeretném kitárt karral a világba 
Belekiáltni, hogy ő kicsoda, 
Hogy mindenki szeresse és csodálja, 
Mert ilyen nem volt s nem lesz tán soha. 

0 nagy teremtő egy másik világban, 
Hol elismerés, taps, virág honol. 
Reflektor-fényben szavak zenéje 
Néha ugy kacag, néha ugy zokog. 

És harmadszor szeretném elmondani, 
Hogy ez a nagy név: „Fedák" mit jelent. 
Mindazt, mi a színpadi világban 
Igaz, csodás, dicső, ragyogó, szent. 

Csodálattal borulunk le előtted, 
Apró kis kezdők itt a színpadon 
S mindegyikünk ajkáról egy fohász kél : 
„Követni egyedül őt akarom!" 

Nyújts segédkezet kis vitézeidnek, 
Hogy egyszer mi is olyanok legyünk ! 
Akik most téged áhítattal nézve, 
Kivétel nélkül nagyon szeretünk. 

Te gyönyörű, drága, elérhetetlen . . . 
Nem tudok irni egy szót sem tovább, 
Könnyes szemekkel, szivdobogva hallok 
„János vitéz"-ből egy melódiát. 

Budapest, 1923 ápr. 19. 
Rajongó szeretettel és kézcsókkal 

csejthey Zórád Eta 
I. éves növ. 



Álló'- és sétaintervju Sebestyén Gézával 
a budai szezonról 

Április 15-től 21-ig rettenetesen csúnya idő 
volt Pesten. Hideg volt. szél fujt, esett, egy-
szóval szokásához híven teljes ambícióval 
dühöngött az április. Véletlenül az Erzsébet-
köruton siettem és arra gondoltam, hogy most 
már ugylátszik a Jóisten is haragban van a 
szegény pestiekkel, amikor egyszerre csak 
minden átmenet nélkül kisütött a nap? Mi 
történt, gondoltam magamban, csak nem lesz 
tavasz, hiszen még nincs itt Sebestyén Gáza, 
a Budai színkörben, amikor öt másodperc 
múlva szinte misztikusnak tetsző jelenség 
került elém. A jelenség : Sebestyén Géza volt 
személyesen. 

Rögtön megértettem, hogy azért sütött ki a 
nap, mert Sebestyén Géza megjelent az 
Erzsébet-körúton és útját a New-York kávé-
ház felé vette. 

— Üdvözlöm Önt, mint a tavasz első hír-
nökét — szólottam hozzá. 

Sebestyén Géza is nagyon megörült, hogy 
találkozott velem és igy felhasználhattam a 
kedvező alkalmat, hogy séta közben meg-
intervjuvoljam a budai szezonról A direktor 
ur olyan alapos készültséggel felel valamennyi 
kérdéssmre, hogy én joggal tehettem fel azt, 
hogy nem is négyhónapos, hanem négyéves 
nyári szezonra készülődik. 

— Mi lesz az első operettepremiér — kér-
deztem. 

Bródy István irta az első operette librettó-
ját, amelynek cime : Asszonyok bolondja és 
amelyet május kilencedikén fogunk bemutatni. 
Egyben ez lesz a színkör megnyitó-előadása. 
Az operette zenéjét uj ember, Liptay Lajos 
irta és szereposztása azt hiszem egynémely 
meglepetéssel is fog szolgálni. Például mind' 
járt a primadonnaszerep, amelyet Kondor 
Ibolya fog játszani, akiről biztosan tudom, 
hogy egyszerre kiváló operetteprimadonna 
lesz. Nemcsak a közönségnek és Kondor 
Ibolyának, de nekem is rendkívül érdekes az 
a színészi vállalkozás, mert az én ötletem, 
hogy Kondor Ibiből operetteprimadonna le-
gyen. A másik fő női szerepet már gyakor-
lottabb operette színésznő, Deila-Donna Euge-
nia játssza, a bonvivánt Kompothy Gyula és 
— last non least — a komikust Sarkady 
Aladár. Mint direktornak, őszinte örömömre 
szolgál ez a szereposztás, amelyet nehezen 
bár. de azért hoztunk igy össze, hogy a 
publikumnak is öröme legyen benne. 

A Bródy-operettel kapcsolatban meg kell 
említeni, hogy ismét felvonul a híres Bródy 
kar, amelyet mindig csak Bródy rendezésben 
vagy Bródy operettében lehet együtt látni. 
Tizennyolc csodaszép shaw girle't szerződ-
tettünk erre a darabra, lesz tehát a színpa-
don olyon szépségkiállitás, amilyent csak 

parancsolnak. Egyébként Miskolcon máris 
megkezdtük az operetteből a próbákat, ame-
lyeket itt a jövő héten már Bródy István 
rendezésével folytatunk. Készülnek a díszle-
tek is, a jelmezek is, bár már itt lennénk ! 

Hűségesen jegyeztem, amit .Géza" mon-
dott és bátor voltam a többi előjegyzésben 
lévő operetterői érdeklődni, mert tudomásom 
szerint széles e hazában nincsen ismert, 
kevésbb j ismert és teljesen ismeretlen operette 
szerző, aki ne Sebestyén Géza számára irna 
operettet. Nem is a tantiemekért, hanem azért, 
mert Sebestyén Gézát mindenki annyira sze-
reti, hogy szívesen bocsájtaná rendelkezésére 
a slágert, csak hogy Budán minden nap 
zsúfolt ház legyen. Ha Shakespeare és Molière 
élnének, biztosan operettet imának Sebestyén 
Géza számára. Van azonban igy is jó pár 
darab a raktáron, amint azokat a direktor 
ur felsorolja. 

— Itt van elsősorban Szomaházy István 
operetteje a Kék szakáll hercegkisasszony, 
van azután egy eredeti Lehár-operette, amely-
nek cime Die Tangokönigin és amelyet már 
le is fordított a számunkra Kulinyi Ernő. 
Sorra fog kerülni Erdélyi Mihály, a Hazudik 
a muzsikaszó szerzőjének uj operetteje, Barna 
Izsó zenéjével, a címe : Mintha álom lenne. 
Jön ezeken kivül Nagy Imre az Az ojság 
szerkesztője és Lippay Gyula a Levendula 
társszerzőjének Schneider Fáni című darabja 
és Verő György, Zágon - Pallós : Minna 
kisasszonya. Hogy ezeken kivül még mi jön, 
azt nem tudom egyelőre, de remélem, hogy 
ennyi slágerrel valahogyan csak kihuzzuk 
a szezont. 

Rémes, hogy milyen fáradságos egy ilyen 
„álló intervju", amely után nem lehet egye-
bet tenni, mint beülni egy konflisba, átdö-
cögni Budára és pár pohár sörrel leöblíteni 
az alagút porát Mi is igy tettünk, ittunk a 
budai szezon sikerére. 

Színházi élet Veszprémben. Húsvét óta 
eleven színházi szezon jutott osztályrészéül 
a veszprémieknek. Alapi Nándor a kitűnő 
székesfehérvári direktor társulata játszik itt 
osztatlan tetszés mellett. Egymásután mu-
tatja be a veszprémi színház a legelső pesti 
újdonságokat és a drámairodalom klasszikus 
remekeit. Ebben az utóbbi sorozatban eddig 
a „Cyrano de Bergeiac", a „Hamlet" és a 
„Képzelt beteg" kerültek szinre irodalmi ér-
ték keretében. Míg az újdonságok közül a 
társulat Ipgközelebb a „Bajadér"-1 fogja 
szinrehozni, a címszerepben Rohonc'i Ilon-
kával, a veszprémiek kedvelt primadonná-
jával. 
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Kérdés és felelet 
A kérdés : Mikor van a szezon dereka ? 
A felelet : Mikor a színházigazgató akar ja . 

No most aztán alaposan megbuktak az 
összes évezredek óta fennálló színházi sza-
bályok, amelyeknek egyike ugy szólt eddig, 
hogy az érdekes premiéreket rendszerint a 
szezon derekén szokták kihozni a színigaz-
gatók. Ez a dogma most már nem dogma, 
sót még csak nem is általános igazság, amely 
ugy alakult át, hogy akkor van a szezon 
dereka, amikor a színigazgató a legérdeke-
sebb premiért kihozza. Ha akarja december-
ben, ha akarja szeptemberben, vagy május-
ban. Manapság mér hiába van a kánikula 
— bér már volna — a színházak fittyet 
hánynak a kalendáriumnak és épen a tava-
szi hónapokra tartogatják slágereiket. De 
hogy Lehár-operettet hozzanak ki április vé-
gére, az valóban példátlan. Már pedig ez 
történik most a Király Színházban, ahol most 
mutatják majd be Lehár Ferenc „Sárga ka-
bát" cimü operettejét, a fő női szerepben 
Péchy Erzsivel. 

Az operetterői már egész kötetre való hír 
jelent meg az európai lapokban. Nem csoda, 
hiszen Lehár Ferenc ma a legünnepeltebb 
és legdivatosabb operette szerző, akinek min-
den nyilvánosság elé kerülő taktusa szinte 
zenei szenzáció. És szenzációs lesz a prima-| 
donna is, Péchy Erzsi, aki régen jutott 
már ilyen értékes és érdekes színészi fel-
adathoz, mint az az alábbi intervjuból kitű-
nik. Ezt az intervjut Péchy Erzsi a próbák 
hevében mondotta, kipirulva a második fel-
vonás hatalmas fináléjának drámai jelene-
teitől. íme : 

— A „Sárga kabá t " végre ismét olyan 
szerepet adott a s zámomra , amilyenre 
hosszú idő óta vár tam. Nem csak ope-
rette p r i m a d o n n á n a k kell lenni a n n a k a 
bécsi l eánynak , akit játszom, h a n e m 
drámai sz ínésznőnek . Elsősorban ezért 
szeretem a szerepet és ezért készülök 
reá fokozot tabb ambícióval . A d a r a b 
cse lekménye arról szól, hogy egy fiatal 
bécsi leány azt á lmod ja , hogy egy kinai 
férfihez megy feleségül. Ez az á lom sok 
rendkívül érdekes, izgalmas és roman-
tikus jeleneten át jut el a megoldáshoz . 
Az egész operette vezető mot ívuma a drá-
mai elem, amely a csodá la tosan szép 
Lehár muzs ikéban is fokozot tabb erővel 
jut érvényre. Még egy miatt foglalko-
z o m különösen ezzel a szereppel : ebben 
búcsúzom el a pesti publikumtól, termé-
szetesen csak egyelőre. Külföldi vendég-
szereplő u tam már elhatározott tény, 
addig már több u j szerepet idehaza nem 
vállalok. 

„Szerző 
a darabjáról" 

Az ÍRÓK SZÍNHÁZA vasárnap, április 29-én 
mulatja be KERTÉSZ ISTVÁNNAK az uj 
irógeneiáció tehetséges tagjának három fel-
vonásos vigjálékáí a „Fecskék"-et Az uj 
szerző darabjárót a következőket mondta el 

a SZÍNHÁZI ÉLET-nek: 

— „Fecs-
kékének 

mondom őket 
és bár ugy 
látszik, hogy 
messziről van 
ez a kalap 
ennek a da-
rabnak a fe-
jébe nyomva, 
igy látom én 
őket. Mért ? 
Valamelyik 
részében a 
darabnak, 

amit éppen kiszántott a rendező ur ceruzája 
(ez nem szemrehányás !) azt mondja a vén 
falusi csavargó a másik faluból való ember-
nek, hogy : „má ; honne ismerném kendet. 
Mer iszen ebbe a faluba minden ember, aki 
itt lakik, az idevaló. Nem olyan gyüttment." 
Egy fészek, sok madár, sok bánat, sok öröm, 
minden, egy darab Elet. Hát a dráma? Nem 
vérre megy, Nem is danolás. A mindennapi 
dolg ikból egy kis történet: hogy adják el a 
lo vat, hogy megy el az asszony ; hogy hozzák 
vissza a lovat és hogy jön vissza az asszony. 
Egy kis vígjáték, amin el lehet mosolyodni 
és nem hibája, hogy gúnyában játsszák. 
Csicseregnek, mint odahaza, Losonc tájén, 
az Ipoly partján. De amit csicseregnek, az 
igazság. Mint ahogy az volna akkor is, ha 
fecskefarkú ruhában mondanák. 

Érdemes megnézni milyen pompásan ját-
szanak, milyen gyönyörűen beszélnek magya-
rul : Pataki József, K. Harmos Ilona, Vágóné, 
Sugár, Bacsányi Paula, Nagy Margit, Orbán 
Viola, Doktor János, Makiári Zoltán és Bánky 
Róbert. Szeretettel rendezi a Nemzeti Színház 
sokra hivatott ifjú rendezője : Siklóssy Pál és 
mindenki aki lelke3ségével szolgálja az írók 
Színházát. Én pedig szeretném, ha kedvesnek 
találná palóc csicsergésüket a városi közönség. 

KERTÉSZ ISTVÁH 
a „Fecskék" szerzője 
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Amerikai levél egy magyar 
tenorista sikeréről 

Joungstown (Ohio), 1923 április. 
Alig egy éve ment 

ki Amerikába a buda-
pesti Operaház tagja : 
Diskay József. Azóta 
olyan pozíciót, annyi 
sikert és olyan nevet 
vívott ki magának, 
mint kevesen mások. 
Büszkeséggel kell irni 
magyar honfitársunk-
ról, aki szinte bámu-
latos karriért futott 

DISKA7 JÓZSEF be rövid idő alatt 
Diskayt Amerika 

egyik legnagyobb szín-
házi trösztje, a Keith Contract leszerződtette 80 
hétre olyan fényes heti gázsival, amelyet 
csak azért nem irok le, nehogy a hatalmas 
számjegyekre való tekintettel az összegnek 
magyar koronákra való átszámításánál hibák 
forduljanak elő. 

A magyar tenorista hangja olyan tisztává, 
tökéletessé fejlődölt, hogy óhazai barátai és 
tisztelői csodálkoznának rajta, ha meghalla-
nák most énekelni. Boldogan gyönyörködnek 
hangjában az amerikaiak, mert a Rigoletto 
Quest o Queí/o-jától kezdve a népszerű ame-
rikai dalig : Sunshine of your smile olyan 
erővel, olyan tisztán hozza ki a hangot, hogy 
a hatalmas Keith-szinházak falai is csenge-
nek belé. 

Diskay József nagy sikerének egyik titka, 
hogy pompás és tökéletes nyelőismerettel ren-
delkezik. Az az ünnepeltetés még ma is em-
lékezetes, amelyben február 6-ikán része volt. 
Szakemberek, hozzáértő kritikusok egymás-
után siettek gratulálni neki, olyan bámulatos 
kiejtéssel énekelt angolul, magyarul, németül, 
franciául és olaszul Pittsburgban a rádióba. 
Zongorán Kurucz Jancsi kiséri hűségesen. 

Internacionális sikerei mellett Diskay olyan-
kor a legboldogabb, amikor magyar közön-
ség előtt szerepel Amerika kisebb és nagyobb 
városaiban. Valóságos búcsújárás keresi föl 
meghatottan a magyar énekművészt és zon-
goristát, amiért magyar nótával könnyeztette 
meg őket. így volt ez Joungstownban is (itt 
a Keith-szinház zongoristája magyar ember : 
Serlegi Andor), ahol valóságos ünneplésben 
volt része Diskaynak. 

Szerintem Diskay azért érdemli a legna-
gyobb dicséretet, mert mindig és mindenütt 
mint magyar művész szerepel. Ezt olvassuk 
az angol szinlapokon : „Joseph Diskay, the 
famous Hungarian tenor." így hirdetik az 
angol újságok föllépéseit. Mellékesen külön-
ben a Victor és Columbia gramofonlemez-
társaságnak is énekel. Legutóbb Balázs Ár-
pádnak, az ismert dalköltőnek dalait énekelte 
lemezre. 

Mihók Sándor 

A gróf pályát változtat 
és kocsis lesz 

A Blaha Lujza Szinház nézőterén még 
estéről estére meghódítják a sziveket a „Le-
vendula" bájos melódiái, romantikus, ked-
ves cselekménye, Déryné és Szentpétery Zsig-
mond poétikus szerelmi története, de a próba-
termekben már nagyban folyik a munka. A 
Blaha Lujza Szinház legközelebbi újdonsága 
a „Szép asszony kocsisa" című uj magyar 
operette. amelynek librettóját Rajna Ferenc, 
annyi szép magyar operette libretto irója, ze-
néjét pedig Czobor Károly, a Hajdúk had-
nagya zeneszerzője irta. 

A két szerző már együttesen is sok sikert 
aratott, ez a legújabb munkájuk ismét sze-
rencsés szövetkezése a zeneszerzőnek és szö-
vegírónak. amelyből a színháznak előrelát-
hatólag meglesz a szezonvégi nagy sikere. 

A Blaha Lujza Színházban Vágó Géza 
rendezésében folynak a próbák az uj ope-
retteből, amelynek szereposztása már egy-
magában <s elegendő ahhoz, hogy fokozottabb 
érdeklődést keltsen. A három fő női szerep 
három kiváló operetteprimadonna kezében 
van. Ötvös Gitta, Somogyi Nusi és Vaály 
Ilona jutnak a darabban hálás és eredmé-
nyes színészi feladathoz. Ötvös Gitta egy 
fiatal grófnét játszik ; ugyancsak előkelő kis-
asszony lesz az egyre izmosodó tehetségű 
Vaály Ilona, míg Somogyi Nusinak egy cse-
lédleány szerepében lesz alkalma nagyszerű 
humorát és tánctudását ragyogtatni. 

A férfiak közül László Andoré a bonvi-
vánt szerep. László is egy fiatal grófot ját-
szik, aki szerelmes a grófkisasszonyba. Mi-
közben Afrikában jár elefántvadászaton, tel-
jesen tönkremegy, ugy, hogy nem marad 
egyebe a grófi címernél. Emiatt a hütelen 
grófkisasszony kiadja az útját, ugy, hogy a 
gróf ur — most már nem tehet egyebet — 
elhatározza, hogy öngyilkos lesz. Végzetes 
szándéka keresztülvitelében azonban meg-
akadályozza a másik kontessz, aki rábeszéli 
arra, hogy igyekezzék maga megkeresni a 
kenyerét. A gróf ur semmi egyébhez nem 
ért, de lovat hajtani tud, beáll kocsisnak ; 
egészen egyszerű bérkocsisnak. De azért a 
bakon urkocsis marad. 

Ezekből látható, hogy a bonvivánt szerep 
alapos színészi feladat, amelyet László Bandi 
pompásan fog megoldani. A cselekmény ki-
bogozását, a drámai megoldást egyelőre nem 
áruljuk el, nehogy elébe vágjunk az esemé-
nyeknek. Tamás Benő ugyancsak ritka jó 
táncos komikus szerephez jutott, egy igazi 
táncot játszik. A főszereplőkön kivül sok ked-
ves és többé-kevésbé jelentékeny epizódsze-
rep van a darabban, amelyeket a szinház 
legjobb tagjai játszanak. A zenei előkészü-
leteket Barna Izsó vezeti, külön meglepetést 
fognak kelteni a díszletek, amelyek közül a 
második felvonásé egy előkelő klub parkját, 
a harmadik pedig a Dunapartot ábrázolja. 



pedig nem üres kézzel. Fali Leó három 
uj számmal utazott el, amiket itt kompo-
nált Budapesten. Megállapodott ugyanis 
Faragó Jenővel, hogy meg fogja zené-
síteni Faragó ,Clo-Clo* cimü uj operett-
szövegét. Az operett témája annyira 
megtetszett neki, hogy mindjárt meló-
diák jutottak az eszébe és mindjárt le 
is irta őket. A másik vendég, Käthe 
Dorsch (akit Illés Pista a rohamos si-
kerre való tekintettel Gyors Katinak 
nevezett el) szintén nem üres kézzel tá-
vozott : tizenhat táblás ház ráeső jöve-
delme jutott neki, ami magyar koro-
nában is nagyon sok, márkában meg 
éppen óriási számot jelent. A pestiek 
hétfőn búcsúztatták. Délben dr. Marton 
Sándor adott ebédet a tiszteletére, ahol 

unnepsegen, mert Kenő mer-
tékben tudja értékelni azt 
a nagyszabású kulturmun-
kát, amelynek ez a jubileum 
egyik méltó határköve. A 
kormány különben máskép-
pen is ki fogja fejezni az 
elismerését, és erre az elis-
merésre igen finom formát 
talált a kultuszminisztérium : 
Beöthy Lászlót ki fogják ne-
vezni a Színművészeti Aka-
démia tiszteletbeli tanárává 
az V. fizetési osztályba tar-
tozó jelleggel, ami annyit 
jelent, hogy Beöthyt ezentúl 
majd méltóságos urnák kell 
szóliiani Ez ugyan aligha 
fog megtörténni, mert róla 
már azt a címet és jelleget, 
hogy „vezér", nem fogja le-
venni senki. A vezér külön-
ben gyengélkedik. Könnyebb 
természetű meghűlés sze-
gezte az ágyhoz. Onnan diri-
gálja öt színháza komplikált 
gépezetét. 

— Mit tud a Paulay Erzsi 
körül szállongó fantasztikus 
hírekről ? 

— Mindent. A fantasztikus 
hírek igazak : Paulay Erzsi 
férjhez megy, még pedig 
— Kínába. Vőlegényének 
ugyanis Vittorio Cerruti 
a neve, Olaszország kínai 
nagykövete. 

— Mi van a külföldi ven-
dégekkel ? 

— Mind elutaztak. Még 

INTIM PISTA, hogyan készülődnek a 
Beöthy-jubileumra ? 

— Az előkészítés egyre nagyobb me-
derben szélesedik. Legutóbb a kultusz-
miniszter jelentette ki a jubileumot ren-
dező bizottság egy küldöttségének,hogy 
személyesen fog részt venni a jubiláris 

BEREGI OSZKÁR 
az elmúlt hetekben Kassán vendégszerepelt, ahol Szlávi 
Menyhért „Firenzei haláltánc"* cimü drámáját já tszot ta el 



ditásban kilencágú korona" cimet 
kapta. És ha ezzel is megvan, akkor 
leül egy kicsit Sebestyén Gézával, hogy 
megbeszélje harmadik uj darabja, a 
„Tango-Königin" budai bemutatóját. 
Amiből kiderül, hogy Lehárnak három 
hónapon belül három különböző szín-
házban három premiérje lesz Pesten. 

— A „Sárga kabát" szereposztását 
tudjuk. De ki a másik két darab prima-
donnája ? 

— A Fővárosi Operett Színház két 
primadonna-szerepét Biller Irén és Har-
math Hilda fogják játszani, a Krisztina-
városi Színházban pedig valószínűleg 
Lábass Juci fog fellépni, aki berlini 
tartózkodása után megint állandóan 
Pesten telepedett le. Annyira állan-

dóan, hogy szerdán meg 
is tartotta Csanády-utca 
18. számú újonnan be-
rendezett lakásán a ház-
szentelöt. Ezzel szemben 
Márton Miska dr. és a 
felesége, Makay Margit, 
ezen a héten költöztek 
el Csanády utcai laká-
sukból a sokkal tágasabb 
uj lakásba, amelynek 
Báthory-utca 19. a cime. 
Ok még nincsenek be-
rendezkedve teljesen, a 
szalonjuk kellős közepén 
még egy zsák lisztet lát-
tam. De rendbejönnek 
hamarosan, mert Makay 
Margit, ha nem próbál, 
minden idejét rakos-
gatással és rendezéssel 
tölti. El is küldte az 
urát Parisba, hogy ne 
legyen útban a butor-
tologatásnál. 

— Mit próbál a szép 
Makay ? 

— Lakatos László uj 
darabjában fog fellépni. 

— Kik játszanak ab-
ban ? 

— Tanay szerint eb-
ben a darabban kétféle 
szereplők vannak: a cím-
szereplők és főszereplők. 
Az ő meghatározása sze-
rint ő, Szerémy, Pártos 
és Főidényi a cimsze-

BEREGI OSZKÁR replők, mert ők játsszak 
Kassai színház : „Szent titok" Győri és Boross telv. a darab cimében sze-

Harry Liedtke, a világhírű filmszínész 
is megjelent, mert tudni kell, hogy 
Liedtke a férje a nagyszerű művésznő-
nek, és két napra ő is elutazott Pestre, 
mert a házaséletük sokkal jobb, sem-
hogy a vendégjáték meghosszabbítását 
hosszúnak ne találta volna. Hétfőn este 
pedig Bárdos Artúr rendezett vacsorát 
a Fészekben a búcsúzó Dorsch tiszte-
letére. De alig utaztak el ezek a külföldi 
notabilitások, már jön a másik világ-
hiresség : Lehár Ferenc érkezik Buda-
pestre, hogy részt vegyen a „Sárga ka-
bát" utolsó próbáin és bemutatóján, ha 
pedig ez lezajlott, akkor elnézzen egy 
kicsit a Fővárosi Operett Színházba is 
„Libsllentanz" cimü másik uj operett-
jének első próbáira, amely magyar for-
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rpplö négy frakkot, de a főszereplők 
Góthék, Makay Margit és Lukács Pál. 

— Mondja, mifele darab az a %Balga 
szűz", amit a Király Szinház megvett ? 

— Az a Strauss Oszkár uj operettje, 
amelynek semmi köze sincs a Bataille 
ugyanilyen cimü színművéhez. Legfel-
jebb világsikerben hasonlít hozzá. Ber-
linben nemrégen volt a bemutatója és 
Beöthy azonnal megvette. 

— Mi újsága többi Unio-szinháznál ? 
— Az Andrássy-uti Színháznál nagy 

feltűnést keltett a szinlapon egy uj név: 
Dajbukát Ilona. Még a Fészek-Klubban 
sem tudták ki lehet ez a Dajbukát Ilona. 
Végre az Andrássy-utiak megmagya-
rázták a rejtélyt : ez a lányneve dr. 
Bánócii Dezsőnének, aki válik az urá-
tól, az Apollo-Szinpad főrendezőjétől, 
és felvette a lány nevét. De alighanem 
csak azért vette fel, hogy válás után 
megint letegye. Az Andrássy-utiak tudni 
vélik, hogy a tűzrőlpattant szép meny-
nyecske megint férjhez fog menni. A 
Belvárosi Színházban pedig az az újság, 
hogy a Móricz-féle „Sári bíró" bemuta-
tásával kapcsolatban nagy sikere ígér-
kezik a szinház fiatal rendezőjének, 
Hegedűs Tibornak, aki nemrégen még 
akadémiai növendék volt, és ma már 
a színpadi rendezés nagy reményei 
között emlegetik. 

— Magyar Szinház ? 
— Darvas Lili esténként beszámol a 

társalgóban, milyen kitűnően halad 
előre a portréja, amit Kandó László 
fest róla. Szép, nagy portré lesz, egész 
alakot ábrázol, és a kitűnő Kandó nagy 
passzióval csinálja. De vasárnap óta 
van valami, a mi a világ minden fes-
tészeténél jobban érdekli : a feleségé-
nek kislánya született. Az i f j ú hölgy 
feltűnően erős és egészséges, de neve 
még nincs. Keresztneve felett javában 
folyik a belvillongás a családban. 

— Apropó keresztnév : volt-e valami 
Béla-napkor ? 

— Nagyon is volt : a Fészekben nagy 
társaság igen lelkes és szeretetteljes 
hangulatban ünnepelte a Klub két hires 
Béláját : Környey Bélát és Zerkovitz 
Bélát. A cigány az ünnepeltek tisztele-
tére felváltva játszotta a Toscát meg 
az Aranymadarat. 

— Hát a Városi Színházban mi újság? 
— Ábrányi Emil egy igen érdekes 

zeneszerző-talentumot fedezett fel. Egé-
szen fiatalember még, Kiszely cs. és kir. 

kamarás fia, Kiszely Gyulának hívják 
és Siklós professzor tanítványa. Elját-
szott egy operettre való muzsikát Áb-
rányinak, aki a zenét első hallásra 
azonnal elfogadta előadásra. Most már 
könyv is készül a zenéhez és az uj te-
hetség egy előkelő színpadi író társa-
ságában a jövő szezonban színre is ke-
rül a Városi Színházban. 

— Mit tud még ? 
— Biller Irén és Rátkai Márton le-

szerződtek egy hónapi vendégjátékra 
a Jardin de Paris idei nyári szezon-
jának első műsorára. Egy nekik irott 
vidám egyfelvonásosban fognak fellépni. 
Továbbá egy sporthírt is újságolhatok : 
Somogyi Nusi e héten letette a soffőr-
vizsgát. 

— És most végén csattan az ostor : 
mik a Zsazsa tervei ? 

— Zsazsa most csütörtökön utazik 
Párisba, ott tölt négy hetet, aztán el-
megy pár hétre Reichenhallbaésaugusz-
tusban már Pesten lesz, mert kezdőd-
nek a „Pompadour" próbái. Kezüket csó-
kolom. 

— Hova ? 
— Kihúzni az előjegyzési naptáram-

ból a Pallenberg-napokat. *Éppen most 
hallottam, hogy Pallenberg vendég-
játéka elmarad. Aztán meg sietek az 
Otthon körbe, ahol Rózsahegyi Kálmán 
tiszteletére bankettet adnak barátai 
szombat este, abból az alkalomból, hogy 
a Nemzeti szinház örökös tagja lett. 
Viszontlátásra a jövő héten. 

Angelo Parisban 
A párisi Le Figaro április 4-iki száméból 

vágtuk ki az itt következő hirt : 

LE MAITRE ANCBLO 
Le Maître Angelo, de Bmlapeet, créateur 

d'un R e l i r e nouveau. Artiste Photographe de 
la beauté féminine et des hommes élégants, 
exposera prochainement ses tableaux. Il 
photographiera duns son Atelier, boulevard 
dos Italiens, ou mois d'août 

Eszerint: „Angelo mester Budapestről, a 
kitűnő divattervező, a női szépségek és az 
elegáns férfiak fényképezője legközelebb ren-
dezi kiállítását, s a Boulevard des Italienen 
levő műtermében fog augusztusban foto-
grafálni." 

Angelo fotografálási vendégszereplése az 
uj színházi szezon kezdetéig fog tartani. Biz-
tos, hogy óriási sikerei lesznek. 
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UJ KÖNYVEK Májusfa 

Művész hazája széles 
e világ 

tartja a költő — mert 
a művészetet megértik 
a világ minden táján. 
De sem a művész nem 
érti meg embertársát, 
sem senki más nem 
értetheti meg önma-
gát. ha idegen nyelven 
szólal meg, már pedig 
jól tudjuk, hogy itthon 
is, a külföldön meg 
pláne, sokkal többen 
beszélnek németül, 
angolul, franciául, ola-GAÁL FRANCISKA 

szul és más idegen nyelven, mint magyarul. 
Mindenkinek meg kell hát tanulnia vala-

milyen idegen nyelvet, mert minden egyes 
ember annyit ér, ahány nyelven beszél. 

Napjainkban alig is van más utja a biztos 
boldogulásnak) mint az idegen nyelvek meg-
tanulása, ami kinek könnyebb, kinek nehe-
zebb. De a legkönnyebb annak, aki olyan 
eszközök segítségével tanul nyelveket, ame-
lyekhez mester sem kell. Szinte játék például 
angolul, franciául megtanulni a világhíres 
Lingua nyelvkönyvek és ennek remek liliput 
zsebszótárai segítségével, amelyek a kiejtési mó-
dot is hűségesen tartalmazzák. De páratlanok a 
Schidloff-féle nyelvtanok és szótárak meg a 
Schenck-féle angol, francia, német, olasz kézi 
szótárak is, továbbá a Schenck-féle zsebnyelv-
tanok, a Schenck-féle egykötetes zsebszótárak, 
amelyeket legelsőrangu szerkesztőik egyenesen 
magántanulásra szerkesztettek. És általában 
Schenck nyelvtanár társalgó s szótér kiadványai 
nem hiába váltak az idegen nyelveket tanulni 
akaró nagyközönség előtt fogalommá ! Az ekként 
elsajátított idegen nyelv : kulcsa a világ kapu-
jának ; akárhová kerül az, aki beszéli, min-
denütt boldogul, mert megérteiheti magát és 
ő is megért mindent és mindenkit. Mindez 
pedig csak egy-egy nyelvkönyvbe, vagy szó-
tárba kerül, amit az olvasó akár tüstént meg 
is hozathat magának a „Színházi Elet" köny-
vesboltjából, ahonnan az Amerikába készülő 
vigszinháziak egész 

csapat könyvet hozat-
tak és néhány nap óta 
egyebet se tesznek, mint 
— angolul beszélnek. 

Valamennyinek a ke-
zében, a zsebében a 
retiküljében Lingua-
nyelvkönyv, liliput szó 
tár, Schenck-nyelvtan 
van és a beszédjük,mint-
ha csak Amerikában 
lennénk, csupa angol... BERCZY GÉZA 

A Nemzeti Színház kimagasló irodalmi 
eseménye volt Tóth László Májusfa cimü 
egyfelvonásos versesjátékának bemutatása. 
Sajtó és publikum egyforma lelkesedéssel 
halmozta el a költőt az elismerés jeleivel, úgy-
annyira, hogy Tóth László, akinek költői neve 
eddig is értékes csengésű volt, a legünne-
peltebb költők diszes sorába emelkedett. 

A gyönyörű versssjátéknak kettős sikere 
volt, mert amig egyrészről a színpad eszkö-
zeivel hatalmas színházi érték emelkedett ki 
belőle, addig másrészről irodalmi hatása kü-
lön becses helyet biztosilott számára az iro-
dalom uj magyar termékei között. 

Bár a Májusfa tárgya, eszmei célja és 
cselekménye nem pusztán magyar, hanem 
inkább általános emberi, olyan csodálatosan 
csengenek a rimek, olyan zengzetesen öm-
lenek a költő Istenáldotta talentumának for-
rásaiból a hullámos sorok, hogy valami egé-
szen egyéni, magyaros jelleg tükröződik vissza 
az egész műből. Ez az az igazi magyar lira, 
amely mintha elmúlt századok lelkét sóhaj-
taná vissza. 

Ilyen nagy és általános siker után valóban 
irodalmi és kulturális missziót teljesített a 
Pallas Irodalmi és Nyomdai R. T., amikor a 
Májusfát amatör kiadásban a magyar olvasó 
közönség rendelkezésére bocsátja. 

Minden intelligens magyar család Íróaszta-
lán szeretettel és kíváncsian várják a Május-
fát, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb 
és legmaradandóbb könyvsikerének Ígérkezik. 
Azoknak is gyönyörködniök kell ebben a 
csodálatosan szép munkában, akiknek nem 
lehet alkalmuk ahhoz, hogy a Nemzeti Színház 
tökéletesen művészi előadásában gyönyör-
ködjenek benne. 

A Pallas meg akarta őrizni a mű kivételes 
értékének könyvértékét is és ezért mindössze 
ötszáz számozott amatőr példányt állíttatott 
elő belőle, amelyeknek mindegyikét a költő 
sajátkezű aláírása disziti. 

A könyv grafikai kiállítása is minden tekin-
tetben méltó igyekezett lenni a belső tarta-
lomhoz.A szöveget a Pallas, Sorbonne Antiqua 
betűivel nyomták, a gyönyörű fedőlapot, 
a legtalentumosabb magyar rajzolómüvész, 
Prihoda István illusztrációja szinesiti. 

Külön érdekessége és külön értéke a 
Májusfa amatőr kiadásának, annak a pierrot 
románcnak szövege és kottája, amelyetSzaba' 
dos Béla szerzett a Májusfa számóra. Ez a 
melléklet Szabados Béla eredeti kézirata 
nyomán készült és nagyban emeli a könyv 
szépségét. Természetes, hogy ez a gyönyörű 
zeneszám sehol semmiféle formában nem 
jelenik meg. 

Az amatőr kiadás ára háromezer korona, 
utánvéttel megrendelhető a Pallas Irodalmi 
és Nyomda R. T.-nél. 
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H. WINSLOE KRISZTA 
Kis falu a nagyvilág, — szokták mondani, mikor 

fontos és friss hir érkezik a messze, földre szakadt 
ismerősről. Ilyen hir érkezik" most, nem is olyan na-
gyon messziről, csak a szomszéd Bécsből, ahonnan 
arról tudósítják a Színházi Életet, hogy H. Winsloe 
Kriszta állatszobraiból nemsokára érdekes kiállítás 
nyílik meg a császártalan császárvárosban. 

Ez a hir nagyon sok embert fog érdekelni Buda-
pesten is. Még pedig kétféleképpen : részint a szob-
rászművésznő szemé-
lye, részint a szob-
rok kitűnő és tehet-
séges volta szem-
pontjából. 

A szobrászművész-
nő ugyanis — bár szár- : 
mazására nézve skót, 
születésére nézve né-
met, — állampolgár-
ságára és érzésére néz-
ve magyar. A fejük 
tetején álló elmúlt 
esztendők közül né-
hányat ugy töltött 

Pesten, 
mint ma-
gyar asz-

szony, 
mint a 
Tárnok-

utcai gyö-
nyörű pa-
lota sze-

retetre-
méltó és 
kitűnő há-
ziasszo-

nya, aki 
főleg ab-
ban kü-

lönbözött 
a Magyar-
országra 
szakadt 
külföldi 
hölgyek-

től, hogy 
nem ő ta-

nította 
meg kör-

nyezetét 
idegen 

nyelven 
beszélni, 

hanem ő 
tanult meg 
magyarul. 
Mig itt la-
kott, csak 
barátokat 
szerzett 

magának, 
bámuló-

kat impo-
záns szép-
ségének, 

elragadta-
tott híve-
ket egyéni 
kedvessé-
gének és 
hódolókat 

ragyogó 
intelligen-
ciájának. 
Akik éve-

ken keresztül hívei 
és vendégei voltak, 
most örömmel fog-
ják hallani a szép 
Kriszta uj művészi 
sikerének a hirét. 

De érdekli a hir 

azokat is, akik az 
érdekes és elegáns 
bárónéban nem-

csak a pompás nagyvilági dámát, hanem az Istentől 
megáldott szobrásztehetséget is megismerték. Annakide-
jén Pesten is szerepeltek a művei egy tárlaton az Ernszt-
muzeumban. Kritika és közönség egyaránt meleg elisme-
réssel fogadta a szoborműveket és a szobrászat con-
naisseurjei ma is gyakran emlegetik egy-két érdekes művét. 

Winsloe Kriszta most állandóan Bécsben él. Művészete 
különösen abban az irányba fejlődött tovább, amerre ezt 
a tehetséges asszonyt külön hivatottság viszi : az állat-
plasztika felé. Legközelebb megnyíló bécsi kiállításán pom-
pás jellemzőerővel meglátott állatszobrok szerepelnek, ame-
lyeknek sikeréhez a művésznő pesti tisztelői is örömmel 
csatolják a maguk gratulációját. 

Három szobrát mutatjuk itt be Winsloe Krisztának. 
Két aktját és egy állatszobiát. Mind a három jellemzően 
mutatja a tehetséges szobráeznő kiváló kvalitásait. 
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Tittel Bernát az Operaház 
karmester jelöltje 

Bécsben valóságos fogalom a neve. A 
Tittel-koncertekről ugy beszélnek, mint nálunk 
a filharmónikumokról is a műsoron is min-
denféle hangzatos cim, elnevezés helyett egy-
szerűen csak annyi áll : Tittel-Konzert. A bé-
csiek tudják, hogy ezeket a népszerű, magas 
művészi színvonalon álló hangversenyeket 
Tutel Bernát, az állami Operaház kitűnő 
dirigense vezényli és valóságos harcok foly-
nak egy-egy jegyért. 

Tittel Bernátot hangversenydirigensi minő-
ségében ismeri jól már a buda-
pesti közönség is, sőt lehetne azt 
is mondani, hogy a rövid idő óta 
tartó ismeretség alatt megsze-
rették már nálunk is ezt a kiváló, 
izig-vérig zenészembert, aki a 
minap egyetlen próba után olyan 
tökéletes előadásban szólaltatta 
meg Berlioz hatalmas alkotását, 
a Faust elkárhozásá-t, hogy öröm 
volt hallgatni. A mult évadban 
jelent meg nálunk először Títtel, 
mint a Filharmóniai Társaság 
vendége és azóta ismételten több 
hangversenyt vezényelt nálunk. 
Komoly, értékes dirigens, aki 
megveti a külsőségeket, teljesen 
átengedi magát a zenének és együtt dolgozik 
zenekarával, amely egyetlen hatalmas, nagy-
szerű, de az ő szuverén akaratát követő 
hangszerré változik pálcája alatt. 

Az a néhány hangverseny, amelyet Tittel 
Bernát az utóbbi időben vezényelt nálunk, 
a zenei közönség legkényesebb izlésü részét 
is meggyőzte arról, hogy ez a bécsi dirigens 
a hivatott, született dirigensek ritka sorából 
való. A közel jövőben most Tittel bemutat-
kozik nálunk mint színházi karmester is . 
több estén az Operaházban fog dirigálni. 
Május 1-én az „Aida" előadását fogjuk az 
ő tolmácsolásában hallani, az utána követ-
kező héten, május 8-ika és 15-ike közt „A 
Nibelung gyűrűje" teljes ciklusának elve-
zénylésével fogja budapesti sikereit előrelát-

hatóan gyarapítani. A vendégszereplés szer-
ződtetési célból történik. Az Operaháznak 
nagy szüksége van egy erős kezű, nagy 
munkabirásu, kiváló tudásu uj karmesterre, 
akire nyugodtan rábízhatná művészi munká-
jának vezetését. A választás Tittelre esett, 
akivel a legutóbbi filharmóniai hangverseny 
alkalmával kezdte meg tárgyalásait báró 
Wlassics Gyula főigazgató. E tárgyalásoknak 
eredménye az operaházi vendégszereplés 
májusban és ha ez sikerrel jár, amire nézve 
megvan minden előfeltétel, ősztől kezdve 
Tittel Bernét az Operaház dirigense lesz. 

Az uj karmester-jelölt igen képzett, sokol-
dalú zenész. Szülővárosában, 
Bécsben végezte tanulmányait. 
Eredetileg hegedűsnek készült 
és hosszú ideig működött a bécsi 
Hofoper és a Hofkapelle zene-
karában. Egész fiatalon került 
Karlsruheba, Mottl Félix mellé 
dirigensnek, majd a nürnbergi 
opera igazgatója lett az egykori 
Hellmesberger-tanitvány. Műkö-
dött még Halléban is, majd 
visszakerült Bécsbe mint a Volks-
oper dirigense és miközben meg-
szervezte hangverseny-zenekarát, 
áthívták a Staatsoperhez, amely-
nek kötelékében hét évig műkö-
dött. Mint komponista is értékes 

tevékenységet fejtett ki már Tittel. „Caesare 
Borgia" cimü történeti tárgyú nagy operája, 
szimfóniája és karéneki kompozíciói arattak 
eddig nagy sikert. 

Tittel most az Operaházba jön és lehet, 
hogy ott is fog maradni. Az Operaház nagyon 
szívesen venné, ha Tittel maradna. Az Opera-
háznak, ezt minden zenészember tudja, szinte 
életkérdése, hogy erőskezű, nagyképzettségü 
zenész kerüljön az élére és ezt a muzsikust, 
ugy látszik, Tittel személyében meg fogja 
találni. Egyelőre még minden a vendégsze-
repléstől függ, de akik a hangverseny-zene-
kar élén látták és hallották Tittel Bernátot, 
joggal vehetik biztosra, hogy az operaház 
karmesteri emelvényén is megtalálja majd a 
helyét. 

TITTEL BERNÁT 
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Drucker Grete. 
A Vigadó nagytermében a napokban egy 

kedves, nagy képzettségű es kiváló tefietségü 
íiatal énekesnő mutatkozott be Drucker Grete 
személyében, aki ezúttal először szerepelt 
Budapesten. 

A művésznő nehéz feladatra vállalkozott : 
komoly, nagy operaáriékat adott elő a hang-
versenypodiumon. Az ilyen produkció, amely-
nél hiányzik a szinpad, a jelme?, a diszlet, 
a színpadi világítás, szóval minden tartozéka 
•a sz°repnek, amelyből csak egy kiszakított 
részt kapunk, csak egy esetben járhat siker-
rel : ha az előadó birtokában van mindazok-
nak a képességeknek, amelyek az énekesnőt 

ENGEL IVÁN - LONDONBAN 
Egyik legkiválóbb fiatal zongoraművészünk, 

Enyol lván komoly sikereket arat Abázziában 
és Fiukéban. Egy Abázziában élő amerikai 
nábobntV föltűnt a kitűnő magyar zongorista 
és válalkoiott arra, hogy anyagi támogatásá-
val az ifjú msvészt bevezeti a nehéz valu-
tája ortzegu mtyészi köreibe. Leipziei hang-
versenyei után London előkelő hangverseny-
termei nyílnak meg V n g e | i v 0 n P(őlt akinek 
Thomán István, vo.t a n?stere. 

SÁMY ZOLTÁN 
a fiatal tehetséges zeneszerző, kinek a „Három 
zenekép" nagyzenekerra irott müvét április 
22 én nagy sikerrel mutatta be a szimfonikus 

zenekar Ábrányi igazgató vezetése alatt. 

teljességében adják, vagyis van hangja, techni-
kája, deklamációja és illúziót keltő meg-
jelenése. Drucker Grete teljes, nagy sikert 
aratott, mert mindezek a ritkán együtt talal-
ható képességek megvannak benne. Az opera-
irodalom nagy és fényes feladatokat nyújtó 
áriái, „A makrancos hölgy", az „Alceste", a 
„Gioconda" nagy áriája szerepeltek a mű-
soron és betetőzte valamennyit az Oceán-
ária, Weber „Oberon'-jából. A fiatal bécsi 
énekesnő csillogó, minden árnyalatban ki-
egyenlített szopránja frissen, művészi inter-
pretálásban szólaltatta meg ezeket a nehéz 
müveket. Nagy muzsikalitása és pompás 
technikája könnyen segítették át az összes 
nehézségeken. 

Az áriákon kivül Brahms és Strauss Richárd 
dalait is énekelte Drucker Grete, majd a 
zajos ovációkra ráadásul adta Tosca meg-
kapó imáját. A közönség lelkesen ünnepelte 
a fiatal művésznőt t s örüU a vele \«ló is-
meretségnek, D uckt-r Grete ptdig első pesti 
Í ikere ut in bizonynia t zhesen lesz ezentúl 
gyakrabban vend-'ge u magyar fővárosnál-. 



Kaczor Oizi bemutatkozó 
ária" és dalestélye 

A Zeneakadémia nagyterme zsúfolásig telve 
előkelő közönséggel, az első széksorokban 
csupa frakk és szmoking, ragyogó toalettek, 
a dobogón bájos, elegáns fiatal hölgy és sok-
sok csodás virág : ezek voltak a külsőségei 
Kaczor Gizi bemutatkozó estélyének. Szinte 
hihetetlennek látszott, hogy a langyos tavaszi 
este ilyen nagyszámú, téli grand-koncertekre 
emlékeztető lelkes közönséget hoz össze. És 
az a hallgatóság, amely kíváncsi érdeklődés-
ééi várta egy uj énekcsillag feltűnését, vára-
kozáséban semmit sem csalódott. Kaczor Gizi 
nemcsak nagyszerű hangjával, hanem érdekes 
és vonzó interpretálásával is röglön meghó-
dította a közönséget. 

Mozart Figaró lakodalmával kezdte gazdag 
és nivós műsorát. Fejlett kulturáju hangja 
győzedelmeskedett az ária nehézségein, kony-
nyen és biztosan siklott át az énekszám vir-
tuozitást igénylő részein és mikor befejezte 
az érint, egyértelmű hangos taps jelentette, 
hogy Kaczor Gizi megtalálta az utat a kö-
zönség szivéhez. Most már elmúlt az a kis 
elfogódottság is, amellyel a nagytehetségű 
debütáns a színpadra lépett és egymásután 
csendüllek fel ajkán Mendelsohn, Schubert 

és Grieg legszebb áriái és dalai. Minden egyes 
számot tomboló tapsvihar követte. 

Szünet után Weber Agalhe-áiiáját énekelte 
Kaczor Gizi és ez volt az est fénypontja. 
A finom és hangulatos ária a legalkalma-
sabbnak mutatkozott arra, hogy a fialal éne-
kesnő kivételes kvalitásainak mérőszalagja 
legyen. 

Külön fejezet alá tartozik a műsor magyar 
dal-sorozata. Székács Aladárnak „Oh miért 
oly későn ?" cimü ismert dalát énekelte Kaczor 
Gizi és hangjában ott rezgett a magyar nóta 
minden keserve és minden bánatos szépsége. 
Kurucz Jánosnak „Ha elér" cimü dalának elő-
adáséra még fokozottabb mértékben ráillik 
ugyanez. Molnár Mihály poétikus „Madrigál"-ja 
zárta be a repertoárt. De csak a p«pirra irott 
műsoron. A valóságban az történt, hogy a 
közönség a pódium elé tódult és percekig 
tartó tapssal követelte a ráadást. Kaczor G zi, 
aki meglehetősen fáradt volt, eleinte szabad-
kozott, de végül is kénytelen volt engedni a 
közóhajnak és megtoldotta még egy dallal 
a műsort. 

Meg kell még emlékezni Kósa Gvörgyről, 
aki tökéletesen látta el a zongorakiséretet és 
Kun Imréről a Koncert hangversenyvállalat 
igazgatójáról, aki felfedezte Kaczor Gizi ének-
tudását, felleptette és ezzel egy kitűnő éne-
kesnővel pjándékozta meg a művészetet. 

G. Kunczy Teréz 
Rendkívül előkelő közönség jelen-

létében tartotta dalestélyét a mul5 
szombaton este G. Kunczy Teréz 
a Fővárosi Vigadóban. Két éve nem 
hallottuk hangversenydobogón. Az-
óta nagyot fejlődött meleg mezzo-
szopránja sima s egyenletes előadási 
módja közvetlen és bensőgessé vált, 
mondhatni tökéletes lett. Egy pillan-
tás a programmra, amelyen Brahms-
Schubert-Reger-dalokkal, olaszáriák-
kal és egy néhány magas míi-
dallal is találkozunk s rögtön meg-
láthatjuk, hogy itt egy kivételes te-
hetséggel és nem mindennapi íz-
léssel rendelkező énekesnővel állunk 
szemben. G. Kunczy Teréznek szorp-
bat esti nagy sikerét gyönyörű hang-
ján és kvalitásos eloadés^n kivüi 
pompás megjelenése is Aiztositotte. 

A nagy siker ui*«i Ítélve, most 
már bizonyéra t ö ^ e t fogunk talál-
kozni a művésznővel a hangverseny-
dobogón. 
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lis 14-én a Zeneakadémia nagytermében, 
s a fiatal müvészjelöltek produkcióit zsúfolt 
ház ünneplése kisérte végig az egész mű-
soron. 

Maga a műsor, Teliérnek teljesen egyéni 
nüve, váratlan meglepetést hozott. Orgona-, 
;ongora- és hárfakíséret lette még változa-
osabbá a magas művészi nivón álló, válo-
atctt müvekből összeállított műsort. Cello-
uett hárfakisérettel, Glazounow Serenade-ja 
ongorával és hárfával, végül egy négyszólamú 
jite huszonnégy gordonkásból álló zene-
arral, oly számok voltak, amelyeket Buda-
;slen először haliotlunk. 
A szereplők mindegyike mesteri vezetésről 
tt tanúságot s az előző évi hangversenyen 
már hallott növendékek rendkívüli haladást 

utattak. A hivatásérzetből fakadó, lelkese-

tulajdonságát aknázna ki az oktatásnál, amely 
domináló. Mesteri kézzel kötötte művészi 
csokorba ezen a hangversenyen Tellér fárad-
ságos, de lelkesedéssel végzett, idealista mun-
kásságénak virágait : müvésznövendékeinek 
legszebb produkcióit, 

A zeneakadémiát megtöltő közönség lelkes 
tapssal, zajos ünneplésben részesítette Tellér 
Frigyest és növendékeit. Valóban olyan volt 
a terem képe, mintha valami világhírű csillag 
lépett volna fel a zeneakadémia nagytermé-
ben. Zengett ez a terem a tapstól, az elös-
meréstől és elragadtatástól. Pedig nem a vi-
lághírű tenoristát, vagy hegedűművészt ünne-
pelték, hanem pár lelkes, rajongó müvész-
növendéket és mesterüket : Tellér Frigyest. 
Nagyon szép és megható volt ez a hang-
verseny. 

Gordonka -hangverseny 
Az idei zenei szezon ősszel szokatlanul 

nasy lendülettel indult meg. A március és 
április hónap nagy csalódásokat hozott ugy 
a rendező-irodáknak, mint a művészeknek. 
Részben a tulprodukció, részben a rossz gaz-
dasági viszonyok miatt üres házak tátongtak 
sokszor a szereplők előtt. 

Ily viszonyok között léptette fel Tellér Frigyes 
gordonkaiskolájának müvésznövendékeit ápri-

déssel végzett mesteri vezetés Tellér három 
növendékénél talált különösen hálás talajra. 
Leichner Endre szabatos játéka és technikai 
készültsége, Radó Magda temperamentumos, 
lendületes bravúrjai s Kötsky Jolán zengő 
tónusa és mély muzsikalitása n lelkesedő 
hallgatóság előtt az egyéni képességekhez 
alkalmazkodó oktatás diadalát dokumentál-
ták. Tellér a növendékeinek azt a művészi 
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zongoraművésznő , mint okleveles z o n g o r a t a n á r n ő 
is nagy s i k e r e i működik . Tan í tványa inak a l apos 
k ikép / é s t nyú j t , de egyú t ta l n e m fele j tkezik m e g 
azokról s em, akiknek ide jük , türe lmük vagy m ó d j u k 
hiányzik a r e n d s z e r e s zongora t anu lá s e lemeihez . 
Az i lyeneket ko t t ao lvasás nélkül , bámu la to s rövid 
idő alat t k i tűnő, é r t e l m e s na tu ra l i s t ákká nevel i . 
Tan te rme VII., Izabel la -u tca 36—38. I. emele t 23 . 

F o g a d d. u . 4—7-ig . 

Magyar művészest Berlinben. A berlini 
magyar kolonia pompásan sikerült művész-
estet rendezett a Marmorpalast- ban. A mű-
soron felléptek : Patty Lia, Hollay Camilla 
Gyárfás Ibolyka és külön feltűnést kelleti 
egy egészen fiatal ballerina, Vajda Hella, 
akinek neve egyszerre népszerű lett a berlini 
táncszakkörök előtt. 

Matiné a Fővárosi Vigadóban. Az Izr 
Leánygimnázium építkezése céljára a Zugló 
Izr. Nőegylet május 6 án d. e. 11 órakor i 
Fővárosi Vigadó nagytermében nagyszabási 
matinét rendez elsőrangú műsorral, hol fe 
lépnek : Erdős Erzsi mint szavaló-fenoméi 
Ács Magda művészi táncokkal, Fausse 
Gizella hárfa-művésznő, Káldor Jenő kupiéi 
kai, zongora- és énekszámokkal. A megnyil 
beszédet Szabolcsi Lajos, az „Egyenlősés 
szerkesztője mondja. A matiné iránt az égéi 
fővárosban nagy az érdeklődés. 

Táncmulatság. Kitűnően sikerült táncm 
latságot rendezett április 19-én a „Ferenc J 
zsef Tanitók Háza" egyetemi ifjúsága Eölv 
körének zenekara. A Katholikus Kör kamai 
termét előkelő közönség töltötte meg, am« 
zajos tapsokkal adózott először egy nagyss 
básu hangversenynek, aztán pedig a leg 
tünőbb hangulatban táncolt egészen reggel 

Fodor rendezései 
(Jegyiroda Váci-utca 1., telefon 88—61.) 
Érvin von Paska előadása : Tutankh-Amen 

fáraó sirja és Egyiptom. Apr. 27. (Z. 1/a9 ) 
R. Szentpál Olga iskolájának május 5-én 

lesz évzáró előadása. Műsoron ritmikus és 
plasztikus játékok és gyakorlatok nagy cso-
portokban. (V. 7.) 

A Budai Dalárda Hollandiában. Az ős-
régi Budai Dalárdát, zenei életünk egyik 
büszkeségét meghívták a junius havában le-
zajló amsterdami dalosversenyre. A Budai 
Dalárda, indulása előtt Budapestnek is be-
mutatja a hollandi útra összeállított műso-
rát, hangverseny keretében. Dunay Jenő ta-
nácsos, a dalárda fáradhatatlan szorgalmú 
és nagytudásu alelnökének buzgalma kétség-
telenné teszi, hogy a nagyszerű budai dalár-
disták utja fényesen sikerül és sok babért 
hoznak haza a szélmalmok hazájából. 

Dr. Bálint Gyula a Népopera volt jeles 
baritonistája, nagy sikerrel énekelte a berlini 
Deutsches Opernhausban a Tosca és Trou-
badour főszerepeit. A kitűnő magyar énekes-
nek igen előnyös szerződést kínáltak. 

KÂNITZ GÉZÁNÉ 
Nívós h a n g v e r s e n y volt a Fodor vivóiskola díszter-
m é b e n előkelő, meghívot t közönség előtt . A kiváló 
t u d á s u Könitz G é z á n é növendéke i mutatkoztak b e 
r i tka szép s ikerrel . Melegen fogadták Könitz Violát, 
aki e lőadásmüvésze téve l á l ta lános f igyelmet keltett . 
M e g i s m e r t ü k Könitz M a g d a meleg , szépen fe j lődő 
hangsá t é s a t a l en tumos Bányay Lóránt W a g n e r -
é n e k e s p o m p á s t enor j á t . Valamennyi növendék , a 
m ű s o r n a k mindegyik száma töké le tes é lvezete t nyúj-

tot t , amiér t igaz e l i smerés illeti Kánitz Gézánet . 
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III. 
De akkor Gellér Endre még nem volt 

igazgató. Egyáltalában semmi sem volt. 
Életének ebben a szakában, melyben hozzá 
kerültem, nem volt a föld kerekségén élő 
lény, aki előre köszönt volna neki Min* 
denkinek ő köszönt előre, még pedig fel 
derülő arccal, sugárzó és szerény nyájas 
Sággal Ezzel a szokásával hamar meg-
ismerkedtem és minden szeretetem mel-
lett sem tudtam ezért bizonyos halvány 
lenézést elfojtani. Én alapiában véve g< gös 
jeliem vagyok és sem kutyatársairoat, sem 
az embereket nem szeretem cs*k ba kü-
lönös és fontos okot adnak rá Gellér 
Endre facé' hirlapiró azonban kivétel nél-
kül mindenkit eleve a priori szeretett. 
Csak őt nem nagyon szerette ser.ki Mert 
nem vették észre. Sőt akadtak olyanok is, 
akik egyenesen gorombáskodtak vele. 

Ezek között a legelső helyen keil emli-
tenem W.gner Camillo vívómester özve-
gyét. A vívómester ö z v g y e volt a főbér-
lője annak a kétszobás lakásnak a Rá-
kóczi-uii nagy és sivár bérház negyedik 
emeletén, amelyből ő maga csak a kony-
hát és a hozzá tartozó cselédszobát lakta. 
A két szobát kiadta albérletbe. Az egyiket 
Garai divatáru - kirakatrendező urnák, a 
másikat a gazdámnak 

O'yan volt az arca ennek az öreg Wag-
ner Cimillonénak. mint a saskeselyünek, 
és folyton kendőt hordott a fején ta a kendő 
széle alól mindig kusza, ősz hajszálak lóg-
tak az arcába Garai kirakatrendező urat 

szerette, a gazdámat nem sze-

ban, gazdám ágya előtt egy összehajtoga-
tott pokrócon, es arra riadtam fel, hogy 
valaki be akar jÖDni a szobába. 

A közelgő veszedelemre h-ves és sten-
tori ugatással hivtam fel alvó gazdáin 
figyelmét, de ő ahelyett, hogy szol álat-
kész éberségemet honorálta vol a. hara-
gosan rámkiáltott és csendre intett. Ugyan-
ekkor nyilt az ajtó és belepett a vívómes-
ter özvegye, kezében tálcával, szemében 
szikrázó megdöbbenéssel és gyilkos harag-
gal. A tálcát, amelyen egy csupor kávé és 
egy darab kenyér állott, letette az éjjeli 
szekrenyre aztán három lépést tett hátra, 
mint a támadni készüld oroszlán, csípőre 
rakta a kezét és rám tekintve vésztjóslóan 
ezt kérdezte : 

— Hat ez mi ? 
A gazdám felkönyökölt az ágyban és 

kócos arcán gyáva meghunyászkodással 
felelte : 

— Kutya. Kis kutya. 
— Azt látom, Gellér ur. Nem vagyok 

vak, Gellér ur. t)e az már mégis csak disz-
nóság hogy a pokrócomat összegyűri és 
azon altatja ezt a dögöi! Ilyen dolgot, 
még hogy kutyát aoz az én bútorom közé. 
Még ezt is, mi ? 

— Kérem, ma okvetlen fizetni fogok. 
Legkésőbb holnap délben. 

Az özvegy erre valami rettenetesen megve-
tőt akart mon- N 

dani, de meg-
gondolta ma-

Hát ez mi ?" 

Szakmárv rajza 
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a kezével és néma dühvel eltávozott. A 
gazdám sóhajtott egy nagyot, nekifogott 
a kávénak. Én rettentő éhes voltam, te' 
hát szokásos kifejezésmódommal, amelyre 
még Agothay báró oktatott, felültem és 
mellső lábaimmal belekaszáltam a leve' 
gőbe. A gazdám elkacagta magát, meg' 
simogatott, aztán a kávé felét kiöntötte a 
tálcára és beleaprította a kenyérkaréj fe-
lét. Mondhatom, hogy soha még ilyen rossz 
kávét nem ettem, de mondhatom azt is, 
hogy soha ilyen jóizüen még nem kávéztam. 

Aztán felöltözött a gazdám. A gallérját 
sokáig nézte, de végül is ugy döntött, 
hogy kénytelen a tegnapit felvenni. Cso-
dálkoztam, hogy nem fürdik. A báró igen 
gondosan és nagy gyönyörűséggel szokott 
volt fürödni. De Getlér Endre bizony nem 
fürdött. Csak ugy magára kapkodta a 
ruhát, összekapart dohánymaradékból ci' 
garettát sodort és rágyújtott. Aztán cset-
tintett nekem és öt emeletnyi magasság' 
ból lementünk az utcára. A gazdámnak 
határozott célja volt. Sietve és egész lényé' 
ben valami reményteljes várakozást sej' 
tetve lépkedett a járókelők között. A Szö-
vetség-utcába fordultunk be, ott egy sötét 
és kopott ház első emeleti folyosóján a 
gazdám becsengetett egy ajtón, amelyre 
ilyen feliratú tábla volt szegezve: „Xeno-
phon filmkölcsönző r.-t." Ezen az ajtón 
bementünk. 

A szoba közepén feltett kalappal állott 
egy kis gonosz tekintetű fekete ember. 

— Mi tetszik? — kérdezte tőlünk. 
— Goldmann urat keresem, — felelte sze< 

•rényen a gazdám. 
— Mi tetszik Goldmann úrtól? 

— Vele magával szeretnék 
I , beszélni. 

Oldalt vihogás hallatszott. 
Két irógépes kisasszony ült itt, 
azok nevettek. 

. . soha még ilyen rossz 
kávét nem ettem . . 

Szakmáry rajza 

- Goldmann urat 
keresem . . 

Szakmáry rajza 

— En vagyok 
Goldmann, te-
hát velem kel' 
lene beszélni, 
de velem már 
nem fog beszél-
ni, mert én most 
elmegyek ebé' 
delni. 

— Az állás 
m i a t t . . . — fe-
lelte habozva és 
zavartan a gaz-
dám. 

— Majd jöjjön máskor, — szólt Gold-
mann ur és vissza sem nézve lépett ki az 
ajtón. 

A gazdám ott állott zavartan, tanácsta-
lanul nézett a kisasszonyokra, de azok a 
szemébe vihogtak. Erre hebegve köszönt 
nekik és ő is elindult kifelé. Én termé' 
szetesen követtem. Amilyen daliásan és 
reménykedően lépkedett előbb, éppen olyan 
bánatosan és letörten bandukolt most. 

Elmentünk a New-York-kávéházba. Ott 
a gazdám megint megfelezett velem egy 
csésze kávét, aztán alkalmas pillanatban, 
mikor a főpincér a tizedik asztalnál tar-
tózkodott, ügyesen kisietett a kávéházból. 
Tiz perc múlva már fenn volt a lakásán 
és hanyattvetette magát a nyikorgós di-
vánjra, amelynek törött rugói panaszosan 
recsegtek az idegesen hánykolódó test alatt. 
En egy darabig terepszemlét tartottam a 
szobában, de nem találtam semmi emlí-
tésre méltót, csak egy kitömött varjut a 
szekrény tetején. Ezt meg is ugattam, szét 
is szerettem volna tépni, de a gazdám le-
intett. Belenyugodtam és egy darabig őt 
magát figyeltem. A kabátja belső zsebé-
ből egy csomó régi összefogdosott papi-
rost szedett elő, kiválasztott egyet és ceru' 
zával a kezében írni kezdett az asztalnál. 
De nagyon lassan irt. Minduntalan felkelt, 
erősen gondolkozva gyors lépésekkel járt 
fel s alá a szobában, aztán leült irt egy 
pár szót és megint felkelt járkálni. Majd 

lefeküdt, egy jó félóráig tűnő' 
dött és megint felkelt írni. 

Ezt végre is meguntam és 
elaludtam. A saját magam uga' 
tására ébredtem fel. Mert ál-
momban is meg szoktam hal-
lani, ha idegen jön. 

— Ekkor ismerkedtem meg 
Garai divatáru-kirakatrendező 
úrral. Óriási hosszú gémnyaka 

volt ennek a Garai urnák és ehhez még 
roppant magas gallért is hordott és messze 
szétálló nyakkendő csokrot Olyan volt, 
mintha egy normális nyakú ember az 
Angol Parkban a hosszító torztükörben 
nézi meg magát. 

— Jó napot, szerkesztő ur, mit csiná' 
lünk, mit csinálunk ? 

— 
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Persze szerelemről, 

hogy 
jutott 

milyen pitiáner 
minden bajom, 

— Verset írok. 
— Verset? Brávó! 

tavsszról, hehehe. 
— Nem. Arról, 

vagyok. Eszembe 
r o n g y o s s á g o m , 
szegénységem és 
eszembe jutott Ve-
lence, mikor tavaly 
nyáron a Lidón 
néztem a közönsé-
get. Kint voltam 
az Excelsiorban és 
nem rendeltem 
semmit, mert már 
csak az útiköltsé-
gem volt meg visz-
sza és ott ültem 
és csak bámultam, 
mig a pincérek ki 
ném néztek. Hát 
most arról irok 
verset. 

— Halljuk, hall-
juk. 

— Még nincs kész 
az egész, de ami 
megvan felolvas-
hatom. 

És a gazdám a 
papírról elkezdett 
szavalni. 

Edís, gálád olasz keringő 
Miért is öblös székben ülni 
És nézni igy a bált, a tengert, 
És marcangoltan elmerülni? 
Minek nekem csodálatos 

[Velence, 
S a rácson tul arany, mámor, 

[szerencse ? 

Grófnők, hercegnők, kik születtek 
Szeretni, hízelegni, csalni. 
Egyszerre ötven, ó be szépek, 
O mindért meg lehetne halni. 
De jó, de jó az ifjú hercegeknek! 
Fejem lehajtom: nálam, többek, 

[szebbek . . .] 
— Eddig van meg, — folytatta a 

gazdám felnézve a papírról, — de 
még lesz négy strófa. 

— Nagyon szép, — mondta Garai ur 
minden meggyőződés nélkül. Látszott rajta, 
hogy sejtelme sincs, vaijon nagyon jó vers-e 
ez, vagy nagyoa rossz. Éppen ezért kinos 
és rövid szünet támadt. De Garai ur ki-
vágta magát. Köszörült egyet a torkán és 
igy szólt: 

— Hát kedves szerkesztő ur. Van egy 
jó hirem magának. Csináltam magának 
egy állást. 

— Tessék? Fix állást? 
— De még milyet! Irodalmi titkár lesz 

a Xenophon filmkölcsönzőnél. 

— A Xenophonnál ? Hiszen délben ott 
voltam és kerestem Goldmann urat. M>g 
is találtam, de szóba sem állott velem. 
Ment ebédelni. 

— No lássa. Velem szóba állott. Holnap 
már el is foglalhatja az állást. 

— De hogy . . . hogy . . . hogy csinálta 
ezt? 

— Nagyon egyszerűen Mikor tegnap-
előtt olyan soká beszélgettünk és maga 
•említette nekem ezt a Xenophont, én mind-
járt elhatároztam, hogy beleszólok a do-
logba. Csak nem mondtam, hogy én na-
gyon jól ismerem Goldmann urat. Tudni-
illik én el fogom venni Goldmann ur lá-
nyát, a Goldmann Pacit és átlépek a film-
szakmába. Eddig anyagi differenciák vol-
tak, de ma délután szabadságot kértem 
és Goldmann úrral minden pontban meg-
egyeztünk. Minden kikötésemet kézzel-

lábbal elfo-
gadta, mert 
a másik vő-
legényjelölt-
ről megtud-
ta, hogy tü-
dőbajos. És 
mivel láttam, 
hogy ráadá-
sul még kér-
hetek vala-
mit, azt is 
mondtam ne-
ki, hogy az 
üres állást 
egy barátom-
mal kell be-

tölteni, aki most állás 
nélkül van, mert ki-
tették egy hétfői lap-
tól, mert nem akart 
egy mulatóhelyet meg-
támadni, amelyik nem 
adott fel hirdetést. . . 

— Szóval, szóval ? 
— Szóval az állás a 

magáé. Holnap reggel 
kilenckor ott kell len-
ni A feltételeket köny-
nyen megbeszélheti, 
csak álljon jól a sar-
kára. Azt is kikötöt-

tem, hogy egy havi fizetést rögtön kap elő-
legnek, tizenkét részletben fogják levonni. 

— Garai ur, én igazán . . . én nem is 
tudom . . . 

— Hagyjuk ezt, szerkesztő ur, megmond-
tam én ezt már akkor, mikor kiíratta a 
lapba azt a kis kóristát, hogy én hálás 
gyerek vagyok . . . Persze nálam is vége 
a kis kórista-dolgoknak meg fogok háza-
sodni, a fene egye meg. Ma nagy lumpo-
lást fogok csapni, elmegyek valami jó lo-
kálba. Hívnám magát is, de nem hívom, 
magának korán kell kelni. (Folyt, köv.) 

„Jónapot szerkesztő ur ? 
Mit csinálunk, mit csiná-

lunk ? . . 
Szakmáiy rajz9 
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Itt a tavasz — 
Kérem szépen kedves pesti, volt már kegyed 

idén kinn a Ligetben? Én már voltam és 
ha lgasson rám, menjen ki kegyed is. Gyö-
nyörű a Liget. Ragyog a friss zöldben, s 
veited már éssre, hogy hány árnyalata van 
a zöldnek? Más a sarjadó fű zöldje, más a 
fék ft iss hajtása, minden fának más szinü 
zöld a levele. 

És a fehér és rózsaszín virágok már elta-
karták a fákat és olyanok mint vidám mes-
terlegények május elsején. 

Apropó : május elseje. Tudja mi az idei 
mnjus elsejének szenzációja? Hogy meg-
nyílik a Jardin Ez lesz Pesten a hivatalos 
beköszöntője a tavasznak. Megnyílt a Jardin : 
tehát jöhetnek a világos szinü ruhák és jöhet 
a májusi mámor, hála Istennek 1 

Kinn voltam a J-udinban vizittelni a Ta-
vasznál. Meg kell állapitanunk — amit úgyis 
t u d mindenki — hogy a J a r d i n a legszebb 
hely Budapesten. A nagyszerű park a káp-
rázatos virágdíszben, a csodálatos virágágyak, 
fantasztikus perzsa szőnyegek tarkaságában, 
a hatalmas fák a tavasz ujjongó zöld palást-
jáoan várják készen a május elsejét. 

De készen várja már a megnyitót a Jardin 
kabarej 1 ;s, melynek idén külön nagy szen-
zációja, hogy művészeti vezetése Faragó Jenő 
avaloit kezebe kerü t. 

Faragó Jenő mögött a legforróbb sikerek 
állana1» (s micsoda sikerek állanak még előtte !) 
a saiat sikereiből tudja : mi kell a publikum-
nak ? A publikumnak egy uj Faragó-operelte 
kel . Hát kap is. Cime: Jani es Panni. A 
ze ét Nádor Mihály, Faragó Jenő rrgi kom-
ponistája csinálta. És a ket címszerepet 
Hills, Ir n és Rátkai Márton játsszák. S mel-
leltük a többi fősz-replő : Antal Erzsi, Nádor 
Jr-nő, L itabár és Balassa János, Balassa 
Jenőnek nagytehetségű művész fia. Ilyen ra-
g o o szereposztása is régen volt operettének. 

A primadonna Biller Irén a „Marinka, a 
táncosnő" premiérjével Budapest legfrissebb 
szenzációiévá lett. Faragó Jenő tehát siete't 
es/.er/.ódtetni a Jnrd n megnyitó műsoiára. 

És a nagvszerü „Panni" partnere a nagvs-zerü 
„Jani" : tiátkay Márton, aki épp ugy nem 
szo-u! jelzőre, mint a dráma és az irodalom 
lexelső nagyságai. Nádor Jenőnek egy férfias. 

nyilik a Jardin 
hódító bonviván szerepben lesz alkalma is-
mét csillogtatni nemes csengésű hangjának 
pazar színeit, Latabár egy remek komikus 
figurát hoz és pompás szerep jutott Balassa 
Jánosnak is. Antal Erzsit egy ragyogó prima-
donna szerepben lesz alkalmunk viszontlátni 
az operet eben. 

Ez az operette és ez a szereposztás egy-
magában is elég volna, hogy szenzációvá 
avassa a Jardin megnyitó műsorát. De Faragó 
Jenőnek ez még nem elég. Egy izgalmasa» 
érdekes prózai darabban a „Beöő"-ben„ 
Makay Margitot és Lakács Pált hozza. 

Harmadik szenzációja a műsornak a 
„Petőfi dal" cimü zenei szkeccs, melyet 
Anfaí Erzsi és egy sereg szép, fiatal leány 
adnak elő. 

Negyedik szenzáció: hogy Faragó Jenőnek a 
kabaré zenei vezetőjéül Dienzl Oszkárt sike-
rült megnyernie. 

És az ötödik, tizedik, huszadik szenzáció., 
a megnyitó programm számai, világhírű ar-
tisták, európaszerte .ismert táncattrakciók, 
szóval mirden olyan páratlanul n gyszerür 

mint amilyeneket Faragó Jenő zsenialitása 
tud csak összehozni. 

Hogy egy példát mondjunk Far. gó boszor-
kányos ügyességéről, eláruljuk, hogy míg 
összeállította ezt a ragvogó megnyitó mű-
sort, volt ideje m^r gondoskodni a juniusi 
műsor részére is attrakciókról. Cs ik annyit 
árulunk el, hogy júniusban Hegedűs G.ula„ 
Péchy Erzsi, Honthy Hanna, Mátray Erzsà 
fognak vendégszerepelni a Jardinban. 

Hj t nem remek ember ez a Faragó? 
És van mpg valami, ami remek lesz idém 

a Jardinban : a konyha, Egész Pesten itt 
lehet m«jd Irgjobhan vacsorázni. 

A tökmag Újpesten. Az U pesii Blaha 
Lujza Szinbá' dicseretes ambícióval mu'atjai 
be gyors e^ymásulanban -i fővaro-i uidon-
ságokat. Legutób > Dario Niccod'mi rompás; 
viwjatekát A föfemag-ot tapsolta végig táb-
lás ház. \ címszerepet az újpesti közö' ség 
kedvence M gori Maria játszotta tempera-
mentumosán. finom érnyekoltan és nagv 
színes i önfegvelmezéssel. Ez a nagyon te-
hetséges -zinésznö ketséglelenül jelentős si-
kereket fog né< aratni. A férfi fős»erepben> 
Homonwy R-/ső jeleskedett, a stílusos ren-
dezésért Németh Nándort illeti elismerés. 



SZÍNHÁZI É L E T 41 

M O Z I - E L E T 

A legszebb nő legszebb szerepe 
Az olasz szépségtipus legszebb hajtása. 

Vérében a dél tüze lobog, szeme beszéde", 
kegyetlen és simogató tud egyszerre lenni. 
A fájdalom tébo-
lyító szomorúsága 
és a szenvedély 
ájult előadása egy-
formán tükröződik 
belőlük. P. Menichelli 
nagyszerűen játszik 
az érzések széles 
skáláján, tud gyen-
géd és szűzi szerel-
mes, szenvedő, tö-
rékeny leánv és vad 
tüzekben felgyulladó 
as-zony lenni. Köny-
nyü az ilyen mü-
v sznönek szerepet 
irni. Csak lehető-
séget kell teremteni, 
hogv felszikráztassa 
pá atKnuI soko dalu 
és szinis tehetségét 
és a siker, az elra-
gddó nagy hi tés , 
kéiségt»len. Meni-
chelli a steles, nagy-
iveiésü szerepek hős-
nője, akik akkor 
vannak eleműnben, 
ha minél több mo-
zaikkövecskéből ál-
lithitják össze egy-
egy alikitásukat. 
II en pa ádés sze-
rephezjutot t a Préda 
cimü drámában is, 
amelyet most tűzött 
mű orara az Uránia 
színház. Egy írót 
alaptalanul, aljas és 
alaitomos módon 
súlyos büntettél vá-
dol meg egy telje-
lentés és a látszat 
annyira eilen» szól,' 
hogy nem 'udja tisz-
tázni magát ós lör -
tö be kerül. A bol-
dog-tal n emher leá-
nya e^y főrangú 
ismerősükhöz fordul 
es anna< segélyével 
szeretné apját a öm-
löcből kKz-baditani. 
De a fé fi ' kihez for-
dul nia^as árét szabja a .Préda" cimü tdison 

közbenjárásénak : a leány becsületét akarja 
érte. És az apját rajongva szerető Irány 
meghozza ezt a borzalmas áldozatot is. 

Az apa kiszabadul, 
de amikor megtudja, 
hogy szabadulásának 
milyen éra volt, meg-
szakad a szive. A 
ieány, a préda, ma-
gara marad. Nossza 
ha|rá, a férfi k se-
rege megindul, me-
lyiké lesz a nemes 
vad, ekinek immár 
megvan a mng-a 
vonzó, bűnös lég-
köre szeretője volt 
már, bizonyos hogy 
könnyű zsákmány 
leszi És ebben a li-
hegő, fű lrdt leve-
gőjű körben kétség-
beesetten á>l a le-
ány, szivében tiszta, 
vergődő negy sze-
relem. De ez a sze-
relem elparázslik, 
nincs joga. nem sza-
bed boldognak len-
nie . . . Elvonul a 
viláer elől, de az ül-
dözőket is eléri a 
bűnhődés. Csak mi-
kor mér elveszítet-
ték a leán>t, akkor 
ébrednek annak a 
tudatéra, hogy mi-
lyen érték volt az, 
amelyet könnyelmű-
en játéknak tekin-
tettek és nem be-
csültek meg. És bün-
tetésük az olthatat-
lan végy és szere-
lem, amely sohasem 
szűnő gyötrelemmel 
'ölti be le küket. 

Menichelli "most 
érkezett művéízeté-
pek csúcsára, asz-
szonvi éret 'ségének, 
művészi kilorottsá-
génak minden érté-
két harcba viszi eb-
ben a szcepben, 
amely ellenéllhaiat-
lan erővel nyűgözi 

-film foszÈrepében le a közönséget. 
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Fekete bestiák 
a legnagyobb pesti mozgókép-

színházban 
Nem dzsungel-filmről van szó, amelynek 

néhány mulatóból összeszedett néger artistája 
félelmes fogvicsorgatás közepette táncol a 
felvevőgép előtt és rémítgeti a szelídített 
állatkerti oroszlánnal a jámbor közönséget 
és a filmregény bajba jutott hőseit. A Feke-
ték között, cimü film, amelyet most tűzött 
műsorra a Corvin szinház valóban Afrika 
őserdeiben, a kulturától messze eső vidékein 
készült, rengeteg veszély, fáradtság közepette, 
ahol az operatőr valóban egyik kezében re-
volvert tartott, miala't a másikkal a felvevő-
gépet forgatta. Ennek a filmnek a legérde-
kesebb jelenetei éppen ezért nem is azok, 
amelyiket előzőleg tervszerüleg beszéltek meg, 
hanem azok, amelyek váratlanul vetődtek fel 
az őserdőkben megdöbbentő és nagyszerű 
meglepetések gyanánt. Éppen ezért ritka és 
kivételes érdekességü ez a film, amelynek 
izgalmas részletei túltesznek a legrémesebb 
grand guignolon is. 

A másik nagy eseménye az uj Corvin mű-
sornak a Csodálatos köntös cimü 5-felvoná-
sos végtelenül groteszk és jókedvű vígjáték, 
melynek főszerepét Harold Lockwood a mél-
tán népszerű férfistar játssza. 

A történet egy selyem piyamáről szól, ame-
lyet bosszúból küld egy kinai úriember európai 
barátjának, mert az európai férfiú tévedésből 
finom szivarok helyett a legsilányabb kapa-
dohányt küldte neki. A kinai elhatározza, 
hogy visszatréfálja barátját és elküldi neki a 
piyamát, amelynek az a tulajdonsága van, 
hogy elvarázsolja azt, aki magára veszi. 
Richard Hudson, akinek címére a végzetes 
köntös érkezik, persze nem is sejti az aján-
dék veszedelmes voltát és gyanutlanul veszi 
magára a köntöst, sőt egymásután adja fel 
barátaira is, akik látogatóba jönnek hozzá. 
Ebből azután a legcifrább bonyodalmak tá-
madnak. Különösen, mikor egyik látogatója 
a bűvös köntös varázslata folytán a szép 
Vinnia Kirklanddá változik, akibe Hudson 
már régóta szerelmes. Képzelhető a derék 
Hudson meglepetése, amikor barátja he-
lyett a menyasszonya áll előtte. Ugy meg-
rémül az érthetetlen jelenségtől, hogy ha-
nyatt-homlok rohan el házul ról klubjába és 

nem is mer hajnalig hazamenni. De a bo 
nyodalmak még csak ezután kezdődnek. Tör-
ténetesen eljön a menyasszony apja is Kirk-
land ezredes, aki szintén felveszi a végzetes 
köpenyt, pmely őt egy körözött gyilkos kép-
másává teszi. A féktelen jókedv csak ugy 
bugyborékol ezekben a jelenetekben, melyek-
ben feje tetejére áll minden. Szerencsére meg-
oldódik a köntös titka és Hudson sok kaland 
és megpróbáltatás után oltárhoz vezeti Vininát. 

Mint minden amerikai kép, ez a film is 
bőven szolgál a cselekmény eredetiségén 
kivül rendezési bravúrokkal. Különösen a 
pompás trükökkel megoldott átváltozások és 
az egészen újszerű fényhatásokkal készült 
felvételek hatnak szenzációsan. A csodála-
tos köntös a derűs perceken kivül kétség-
telenül a legnemesebb művészi gyönyörűséget 
is szerzi az Ínyenc és szakértő közönségnek. 

NYUGAT a » 1 4 1 - "4m 

Ápr. 26—29. Tüzek (Pola Negriïel), Rongy<zed«k leánya 
Apr 30 - május 2. Klnc. ami nincs, Két téifi és egy a-siony. 

OLYMPIA VII, Erzsébet-körut 26. 
Apr. 26—29. legdrágább gyémánt, Madame Pommerl 
Apr. 30—május 3. Szenzác iós u j m ű s o r . 

HELIOS-MOZGÓ 
Ápr . 20. Égő vágyak . 
Ápr . 27—28. Pa r i se t t e I. 
Ápr . 29 . Papa k e d v e n c e . 
Ápr . 30—május T. Pokol k a p u j a . 

W C C T A Bpest, Erzsébet-körut 39. szám. 
v C O I M Telefon : József 2 6 - 3 9 . 

Ápr. 2 6 - m á j u s 4- ig . 

Ezren egy el<en (háromrészes kalandorfilm) 

T I I M H P D Budapest, Szondi-utca 11. sz. 
I U W U C r t Telefon : 172 -27 . 

Apr. 26-29. Szenzációs burleszkaüsor. Apr. 30-május i . 
Akik a bűn keresi j t Do dják. Május 2 - 3 . Kazan. 

F ő v á r o s t N a g y m o z g ó , Rákóczi-ut 70. 
Apr. 26—29. Tütfergeteg, Igazság Harcosa. 
Apr. 30—május 2 Nana, Legdrágább kincs. 

ELITE-MOZOÓ, Bpest, Lipót-körut 16. 
Apr. 27-28. Gyilkos szenvedély, Letört bimbók. Apr. 29. 
Kacagd-est. Apr. 30- május 3. Szenzációs uj műsor. 
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a túívm. lyvtA* 
u-aJLLj*. ' 

A SZÍN MAX! ÉLET TÖRVÉNYSZÉKÉ 

A Színházi Élet törvényszékének l egú j abb vádlot t ja Lóth IIa. Abbó l 
az a lka lomból került a törvényszék elé, hogy Balogh Béta „Fehér ga l ambok 
fekete v á r o s b a n " cimü f i lmjében olyan kedves , a r a n y o s és tehetséges, 
hogy M a g y a r o r s z á g b a n négyszáz mozi sötét nézőteréről s zá l l anak felé a 
sóha jok . Ezekért a sóha jokér t b ű n h ő d n i e kell. A Törvényszék bevonul é s 
megkezdi a vádlott k ihal lgatásá t : 

Neve : Civilben Rónai Manci, a vásznon 
Lóth Ha. 

Hol született : Budapesten. 

Hány éves : Még mindig fiatalabb va-
gyok, mint amennyinek látszom. 

Családi állapota: Menyasszony. 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában : 
Felnőtt moziszinésznő. 

Mikor lépett fel először : Tizéves korom-
ban a Ritzben, egy saját kompozicióju 
virágiánccal. 

Hogy került a filmhez : Rózsahegyihez 
jártam iskolába, s olyan jól szavaltam, 
hogy beajánlott filmhez Pakots Józsefnek, 
a Star akkori dramaturgjának. 

Mi a kedvenc szerepe : Mindig az "a film, 
amelyikben sikerem van. 

Ki a legkedvesebb filmszínésze : Wallace 
Reydt. 

Ki a legkedvesebb filmszinésznője : Mary 
Pickford és Mae Murry. 

Mi a kedvenc nótája: „Csak sötétben 
akartalak szeretni4". 

Mi a kedvenc virága : „A letört bimbók". 
Mi a kedvenc állatja : „A fehér galambok 

fekete városban". 
> » 

Mi a kdevenc étele: A mamám mindig 
veszekszik, hogy semmit sem lehet a ked-
vemre főzni. 

Mi a kedvenc itala : A rumos meggy. 

Mi a kedvenc szavajárása : „Hát még a 
legközelebb milyen jó leszek !" 

Szeret• e táncolni : A filmezés után a leg-
jobban. 

Szereti-e a sajtot •• Inkább a sajtót, ha 
dicsér. 

Mi a kabalája: Egy brilliáns melltű,me-
lyet mindig hordok. Ép most határoztam 
el, hogy gyűjteni fogom a kabalákat. 

Mi volt a legnevezetesebb kalandja felvétel 
közben : Bajorországban Seeonnál felborult 
a kocsim és legurultam a hegyoldalon. 

Ha nem volna filmszinésznő, mi szeretne 
lenni: Akkor szeretnék csak igazán film-
szinésznő lenni. 

Kap-e sok szerelmes levelet : Még külföld-
ről is. 

Szokott-e rájuk válaszolni : A filmen min-
dig, ha vetitik a levelet. 

Tud valamit mentségére felhozni : Beös-
merem bűnömet, igazságos Ítéletet kérek. 

Hitelesítse vallomását: Tessék! 
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Két fekete asszony 
Mind a kettő vérbeli színésznő és abból a 

veszedelmes, férfimegejtő fajtából való, akik-
nél a művészi készség és szépségüknek külső 
varázsa egyformán ejti bámulalbi és igézi 
meg a nézőt. Az első : Marcella Albani ná-
lunk még ismeretlen n=v, de az Asszony-
sorsban való bemutatkozása után, amelyet 
most tűzött műsorára a Mozgókép Otthon, 
egyike lesz azoknak a negv filmstwroki ak, 
akikről kipirult arccal, lelkesedéssel beszél-
nek a mozi habitüék. Ellenállhatatlanul szép 
nő. Megbabonázó tüzek a szemben, tökéle-
tes, párducszerü termel, vad, csupa ideg-
mozdul tok. Egy apacstanyáról indul a cse-
lekmény, ahol érzéki v-irázsának minden 
megrontó erejével tartja hálójában h csodá-
latos nő a férfiakat. És azután végigkísérjük 
azon a szédületes pályán, amely végül is a 
milliomosság révében végződik. A má^ik 
csodalatos szépségű fekete asszony Maria 
Jacobini. ő t már nem kell bemutatni. A Sze-
vilia gyöngye cimü dráma forróvérű asszo 
nyát, mintha egyenesen ő rá szabtak volna 
és Spanyolország délszaki, buja levegője, 
pálmái és véres bikaviadalai szinte termé 
szeles keretet fonnak e mindig izzó nagy-
szerű asszony köré. A szereim történet is, 
amely körötte fonódik, tele van az indulitok 
nagy viha'ával. Egy loreador és e^y spanyol 
lovag versenyeznek a szép nő kegyéért és 
az asszony a lovag felé hajlik. A to reador 
véres bosszút esküszik, meglesi a szerencsés 
vetély'ársat és tőrével suhosan megsebes ti. 
Juanita, a kétségbeesett szerelmes nő detek-
tivekkel kutatjuk az e tünt lovegot és a leg-
sajátságosabb kalandok után találják meg 
megdőbben'ően érdekes környezetben. Hihe 
tétlen, hogy miiven termekenv fantázia szülte 
napvilágra ezt a filmet, ame'v csak ugv izz k 
és hullámzik a drámaibbnál-drámaibb jele-
detektől. A vége mégis szerencsésen csen 
dűl ki és Szevilla gyöngye kiharcnlj-t a bol-
dogságát. Akik szeretik az ekzolikurro at, a 
me^ejtőn szép tájképeket, bámul tos éniike 
zésekft, azok nagv gvönyörüségg-1 és elve -
zettel fogják végignézni ezl a képel De mi*«-
találják a maguk mulatságát azok is akik 
az erős izgalmakat kedvelik és szeretik a o-
kat a kegyetlen brutalitásokat, melveket egv 
véres realizmussal megörökít'tt bikaviada> 
nyújt. 

Érdekes vendégszereplés 
a Helikonban 

P. Meniere Ii már hosszabb ideje nem 
szerepelt Budapesten és akik ismerik en' 
nek a nagy olasz színművésznőnek ragyogó 
tehetségét, bizonyára nehezen is nélkülöz' 
ték. A Menichelli- képek elm radásat főleg 
az olasz filmeknek példátlan tnegdrágu 
lása idézte elő Annál örvendetesebb, hogy 
a Helikonnak sikerült mo>t a legszebb és 
legújabb olasz filmek egyikét a Becstelene* 
kei előadásra megszerezni, amely nemcsak 
Men ehet i tettes po i-pában virágzó nagy 
színjátszó tudását mutatja be egy fopott 
levegőjű, szerelmi éhségtől túlfűtött dráma 
ker tében, hanem érdekesen szemlelteti az 
olasz filmgyártásnak uj örekv^seit es le-
nyűgözően szép finom tájképeit, a ren-
dezés költeszetét 

Még egy másik nagv romantikus sziomű 
is szerepel a müsi ron : Dr < « a tender-
fencken cimen, amely különösen páratlan 
trükkteivel foíia elkáprázni a nézőket. 

Tó — tói 
Tó — tó ezúttal nem operette cimet jelent, ha-

nem azt az örvendező felkiál'ást, amely a 
a Tómozi megnyílását jelenti. D -róczy direk-
tor már hetek ót-i diszitteti, festeti a f< városi 
közönségnek ezt a kedvenc szórakozóhelyét, 
mely uj páholysoro-.kal bővülve fog megnyílni. 
A programmot illetőleg a direkc ó csak any-
nyit á'ull el, h >gy ezultal a nyári szezon 
még a télit is felül fogia múlni meglepeté-
sekben, melyeknek elseje egy gondosan le-
pecsételt ládaban a mull héten érkezett 
Bu, nos-Ayri sből. 

Rozgonyi legújabb képei csak pár napja 
látnátok a város különbező pontjain es máris 
oly tömegesen keresik fel a rendelők a Kálvin-
téri műtermet, hogy Rozgonvi eznton kéri a 
n gyközönsAget. hogv a felvételek beo-ztá'a 
mialt látogatásukat pár nappal előbb J. 48 — 51, 
vagy J. 49—57. alatt jelentsék b<\ 

A ^ I U I P M &rz&ö&et-korut «*& Junany ». « Tel.: Joise< 129 54 
Apr. 26—27-ig. „. 

Borgia tu«r da k t rész. 
Apr. 28—május 2-ig. ana 
M á j u s 1 6-úr . 

Igenek a ferfdk (KOftOMfl-fii™). 

Négy frakk 
Könnyű a Vig ek, fi t"he>', 
Hngy nlyan d rabot fag djnn el 
Melynek elő* d igához egy yon 
Ni'gv vadon tui frakk kell. 
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Az asszonyok hiénája és az 
asszonyok lovagja 

Két férfi áll egymással szemben a Leány-
becsület cimü u j magyar drámában, amelyet 
Bródy Sándor Taniiónő cimü Színdarabjából 
rendezett filmre a tehetséges Lajthay Ká-
roly. Az egvik férfi : a báró, romlott vérű. 
kéjvágyó, aki minden a j a s s á g o n keresztül 
is mayáévá akarja tenni ezt a nőt, akit 
bűnös fel ángolásában megkíván. A másik 
férfi Radak István. Tetőtől-talpig nemes, 
lovagias, ideális szerelemmel szerető. És 
megindul kettőjük között a párba j a nőért, 
a szőke, törékeny testű, harmatos lelkű 
Máriaért, az iszákos vasúti őr tanítónő leá-
nyáért . . . Borzasztó, idegrázó küzdelem 
ez, amelyben nemcsak a két férfi ropp in 
össze, hanem a halálba hajszolják a bol-
dogtalan leányt is, akinek tisztasága ellen, 
mintha minden összeesküdne. Már-már ugy-
látszik, hogy a vad küzdelem a gonoszok 
diadalával végződik. De az Ur akarata ki-
fürkészhetetlen és a végzet Mária ötéves 
öcc-.ikéje személyében megfordítja a hely-
zetet. A kis fiúcska megmenti Máriát a biz-
tos haláltól és egyben önkényle'en birája 
lesz a gonosz é> részeges vasúti őrnek, aki 
minden _szerencsétlenség lavináját megindí-
totta. És a n a j y tragédia megrázó ereje 
ledönti most már a többi akadályt is, amely 

a szerelmesek közé tornyosult, a báró elég' 
tételt szolgáltat az ártatlanul meghurcolt 
leánynak, bevallja, hogy csak boss.uból 
koholta rllene nzt a bizonyos felji-lentést, 
ame'ynek alapján az iskolaszék elbocsáj-
totta állásából Máriát. És Radák István 
most már emelt fővel vezetheti oltárhoz 
eszményképét, *kit a gőgös geniri család 
is metjeniíesztelődve ölel keb ére Szívesen 
állapítjuk meg, hogy Lajthay rendelésének 
sok kedves ötlete van és hatásosan aki ázza 
ki az izgalmns részeket. Színészei elsőren-
düek és a főszereplőjHanni Remwild német, 
érzelmes szőkesége jól simul a dráma szen-
timentális részeihez. Egy gőgős, de arany-
szívű maayar ur szerepében jól esett viszont-
látni a nagyszerű Császár Imrét, aki köré 
mint értékes és méltó keret csoportosult a 
kitűnő magyar színészgárda : Fenyő Emil, 
Szöreghy, Fehér Gyula, .FáySzeréna, Gvőzö, 
Gellért, Dezséri Gyula, a kis Szécsi Ferkó 
és Halmai Imre. Ennyi pompás szinész egybe-
gyűjtése már egymagában is érdekesség és 
érdem, nagy öröm őket játszani látni magyar 
levegőjű, mag-y ír rendezésű filmen. A Kamara 
és a Royal-Apollo méltóan tetőzik be ezzel 
a filmmel a magyar filmeknek u j életre 
támasztását célzó művészi törekvést, amely 
ne ncsak a közönségnek szerez őszinte örö-
met, hanem, mint az eddigi eredmények 
igazolják, a kassza szempontjából is min-
denképen indokolt. 

HANNy REÏNWALD 
a „Leánybecsü le t " c imü M a g y a r P rog re s s Film f ő s z e r e p é b e n 
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Rovatvezető : GERHÁRD LAJOS 

Mit mond egy győztes csapat ? 
Az FTC—MTK meccs után bemenlünk a 

zöld fehérek öllőzőjébe, ahol örömmámorban 
uszolt a győztes csapat — egy nagy bazen-
ben. Onnan kellett őket egyenkint kihalász-
nunk. Rögtön a mellüknek szegeztük a kö-
vetkező kérést : 

— Mondjon valamit a Színházi Élet" ol-
vasói számára I 

A nagyszerű ferencvárosi fiuk „kapásból" 
a következőket vágták ki : 

Amsei: 
Nyugodtan védtem, mert ez a 

meccs nem nekünk volt döntő jel-
legű. 

Takáts II: 
Kérem, Szerkesztő ur, én nem ké-

szültem arra, hogy ma mondani is 
kell valamit. 

„Csüngi" : (Hung/er II.) 
Biztosra vettük, hogy győzünk — 

és igy is történt. 
Wi/heim : 

Nagyon könnyű meccs volt ez — 
nekem. 

A „vörös Szabó:" 
Régi „ f r a d i " szivvel léptünk a pá-

lyára — és úgyis jöttünk vissza. 
Blum : 

Nagyon fáj a lábam, de — megérte. 

Az FTC MTK meccs egyik izgalmas je lenele 
Takács 11. és Hung- ei 11. harca Braun Csibive. 

HarsányI felv. 
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Hé ff er : 
Csak azt sajnálom, hogy a har-

madik gólt nem én lőttem. 
Halász : 

Kár, hogy az egész „muri" csak 
90 percig tartott. 

Pataky : 
Azért győztünk, mert ma — nem 

]átszóltunk. 

Ekry: 
Eletem legszebb napja ez. Boldog 

vagyok, hogy én lehet tem a jégtörő. 

„Potya" : 
Igy is teljes a boldogságom, de 

megvertük volna a Plattkó és Orthtal 
megerősített MTK-t is és akkor még 
boldogabb lennék. 

A legklasszikusabb meccs"leirás. 
Nagy feltűnést keltett, hogy hétfőre virra-

dóra, a legnagyobb magyar sportlap : a 
„Nemzeti Sporthirlap" lemaradt az FTC—MTK 
viadalról szóló tudósításával. Ez csak ugy 
történhetett meg, hogy kiküldött tudósítójuk 
dr. Föld Mathy a sajtópáholyban felejtette 

szenzációs riportját, 
amelyet munkatársunk 
vett magához és rossz-
májúén csak most adja 
a közönség elé. íme a 
legklasszikusabb meccs-

jeirás, amely valaha napvilágot látott : 

\ zöldek impozáns (2:0!) győzelme a 
\ kékek felett. — Bevált az uj csatárlánc. 

— A kékek érthetetlen játéka. 

„Zöld támadással" kezdődött a viaaal, de 
a kapujuk előtt büszke oszlopként álló kék 
lekkek a labdát átadják az élő láncként 
ilőretörő csatároknak", akiket a Turulból át-
spet' fedezetek támogatnak — hátulról. „Az 
lőredobott csatárok" balközépre srégen le-
dott labdája a közönség 
iidejire fojtott m ;nden han-
ot. de „a kapus résen áll 
s buldogszerüen kapkodva 

labda után, azt végre ha-
ilmába keiitj." Am egyszerre 
legfordult a >'0cka, hirtelen a kékek kapuja 
lőtt terem a „ z ö l e . c s a | ^ r g a r n i t u r a " é s a jobb-
rélső vajúdás nélku. 20 méterről kapásból 
égj a hálóba a lebdét. fölvillanyozott zöl-
ek zápoimódra hullaszlja. a 7 u j a b b Abdá-
ét az ellenfél kapujára, eme„ e t m o s t m a r 

ortuna istenasszony védett met m e r ( a ^ 
jlkül játszó bekkek gixert-gixerrehai. ^ „ g k " 

A félidő alatt azonban egy jó lélek „lel-
ket öntött a letört csatárokba, akik öldöklő 
harcot folytattak a kiegyenlítésért." „A biró 
azonban a kezében tartolta mind a huszon-
két embert" és pártatlanul fütyült — a já-
tékra. A felrázott kékek lapos, éles rövid és 
„hosszú lövéseket küldtek a 
zöld hálóra, de a kapus 
nem vesztette el a tzivét és 
különben is minden lövés 
emberben akadt meg." „Az 
izgalmas ülközet sorén, mint 
egy termométer higanya dolgozik a zöld együt-
tes és a tempótól megriadt kék csatárok he. 
lyén most már nem emberek, csak vázák 
állanak a pálván, hiába akarják összeszedni 
magukat." „A zöldek mindent kitdnek ma-
gukból" és „mikor már nagyon forró a le-

vegő, a hasra vágódó kék 
kapus mellett a center véd-
hetetlenül hálóba tolja a 
labdát. 2 : 0 ! " 

És igy tovább . . . 
G. J. 

A kékek letöréséről 
megkérdeztük Salamon Bélát, a nagy 
MIK drukkert, hogy mi a véleménye? 

— Legyen nyugodt — mondta, nekem meg-
van a véleményem — az „5:0-ás" vereségről. 

Futball-film 

Filmváltozatban e cím kerülne 
A sportrovat elé: 
„UTE bojnokság felé". 

(BUFTI) 

X 



A futba l l^börzén 
egyébről sem esett szó, mint az FTC—MTK 
viadalról — amely mellesleg „csak" 6 milliót 
hozott a konyhára. A megtelelitek egy része 
az FTC győzelmét magyarázta, a másik fele 
az MTK vereségének az okait tárta fel. Abban 
azonban mindenki megegyezett, hogy erre a 
győzelemre nagy szüksége volt a magyar 
futballsportnak, mert már unalmas volt az 
MTK egyeduralma. De használt ez a bajnok-
csapatnak is, mert a vereségekből lehet a 
legtöbbet tanulni. Bizonyos, hogy az emtéká 
alapos reformokkal újból a régi félel-
metes nagyság lesz. És ez igy van helyén. 
Viccekben sem volt hiány a börzén. Az egyik 
intéző igy szól a másikhoz : 

— Észrevette, hogy . . . mennyire féltette a 
l á b á t ? 

— Nem csoda, hiszen az a kenyere. 
Elmesélték azt is, hogy Weisz István, az 

FTC pálya igazgatója biztosra vette a győzel-
met, mert az utolsó pillanatig kezében tar-
totta a „kabala kulcsot". Ez a kulcs a tribün 
közép bejárójának az aj tajához szól és ami-
kor Weisz ezt az ajtót bármikor véletlenül 
elfelejtette fölnyitni, akkor a „Fradi" mindig 
győzött. Most hát készakarva tartotta zárva 
az ajtót, hogy a pech valahogyan ki ne ugor-
jék onnan. Hát csak ez a titka a ferenc-
városiak győzelmének, ami mindenesetre„eny-
hitő körülmény" . . . 

Baleset is történt azonban. Egy postásnak, 
aki biciklin jött ki a nagy viadalra, a má-
sodik gól után kitörő örömujjongásban ellop-
ták a gépét. Egészen oda volt és szinte sirva 
panaszkodott a rendezőségnek : 

— Négy esztendeje, hogy minden FTC 
meccset végigdrukkolok és most, amikor végre 
boldog vagyok, hát ezt is megirigyelte valaki, 
Hiába : nincsen öröm üröm nélkül . . . 

A kár/allott FTC-rajongó azonban hamar 
megvigasztalódott, mert Szigeti Imre, az FTC 
népszerű elnöke kijelentette, hogyha a bicikli 
semmiképpen sem kerülne elő, hét ő vállalja 
a kór megtérítését. G. L. 

Mi lesz vasárnap? 
A Hungária-uti pályán : 

5 órakor : Amateur—MTK 
3 órakor : BTC—UTE 
1 órakor : „33" FC—Postás 

Az Üllői-uti pályán : 
5 órakor : FTC—Törekvés 
3 órakor : Zugló—Vasas 
1 órakor : Húsos—KAOE 

A lóverseny-téri pályán : 
5 órakor : VAC—M AC 
3 órakor : NSC-UTSE. 

Látogatás a legújabb 
sportprimadonnánál 

Még élénken 
emlékezetes, 

hogy a szomorú 
emlékű ötödik 
Berlin — Buda-
pest válogatott 

mérkőzésnek 
csak egy fé-
nyessége volt : 

Hirzernek, a 
Törekvés nagy-
szerű csatárá-
nak lelkes és 
művészi játéka, 
aki bár a küz-
delem hevében 
súlyosan meg-
sérült. hősiesen 
végigküzdöttea 
harcot. A mér-
kőzés végezté-
vel azonban 
már nem tu-
dott a lábára 
állani és autón 
szállították a 
Pajor - szanató-
riumba. Innen napok -múlva a lakására k 
rült, ahol munkatársunk fölkereste a magya 
„Zizi"-t. 

Óvatosan — mint beteglátogatáskor illil 
— léptem Hirzer Lujza-utcai lakásába. / 
nagy beteg éppen kártyázott. Ramslit jé 
szőtt. Örömmel láttam, hog/ egészsége é 
szerencséje a körülményekhez képest kielé 
gitő. Mert Feri — le kell kopogni — botte 
már sántikálni is tud és időtöltésből a 3 
levelű bibliát forgatja. Ugylátszik, hogy nerr 
csak a sportpublikum, hanem a szerencs 
is kegyébe fogadta, mert a pénz hozzá ner 
sántikálva, hanem a starttól a célig egye 
nesen fut be. 

— Hol kezdett játszani ? — kérdeztem ? 
— A mai MTK pályával szemben lev 

Jancsi telepen kezdtem „focizni." Mikcr b< 
kerültünk a városba, itt a Teleki-téri tódé 
mögött kabátcsomókból, vagy flaszterkövel 
bői épített kapukra már olyan erőseket le 
tem, hogy a srácok nem merték védeni. P 
dig akkor még mezítláb játszottam. 

— Hány gólt lőtt ebben a szezonban ? 
— 14 bajnokit nyomtam be, ^ á t Olaszc 

szágban, kettőt Svájcban, ef^e' Varsóban. 
— Mi volt a legérdek"86«!3 élménye 

külföldi túrákon ? 
— Hát azt az egv-^ kérem n"m mer» 

elmondani, mert l d kislány elolva <n 
szálanként huziy'. k l u ha j ima t . 

Mivel aliól • "izonyos kislánytól jobb 
d'ukkol r- l{ a legrámenőbb váloga'tr 
bekktől, • l le5 f 'gyez!ünk, hogy erről részié! 

^HIRZER 
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3 : 1 a színészek javára 
Evőé 1 Dicsőség a színészeknek, legyőzték 

az artistákat, megmutatták, hogy nem csak a 
színpadon, de a futballpályán is legények. 
Olyan izgalom volt a nagy meccsen, mint 
a legnagyobb premiér előtt, sőt még annál 
is nagyobb. Mindenki drukkolt : a játékosok, 
a nézők, a biró, a taccsbiró, sőt még Hegedűs 
Gyula is, aki pedig soha az életben nem 
szokott lámpalázas lenni — most az volt. 
Csortos csak ugy égett az izgalomtól, még 
Somogyi Nusi és Türk Berta is — akik a fél' 
idá első rúgásait rúgták — alig birtak maguk-
kal a drukktól. 

A szinészcsapat kapitánya : László Andor 
kezdettől fogva bizott a győzelemben, hiszen 
a mult évben már megverték az artistákat. 
L ukács 
Pali, Hal-
mai Tibor 
B o r o s s 
László, 

Baló Ele-
mér, Kar 
czaghegyi 
Sáry mind 
kitűnő fut-
ballisták, 
de az ar-
tisták is 
felvonut-

Még az artista-egyesület jelvényét is igy értel-
mezték M. A. E.=Majd az Esmanoffokl Az 
Esmanoffok 

dolgoztak is M S B P W f c i , " ' " W H j  
derekasan.de 
nem tudtak Pf f *" : . j 
ellenállni a 
színészek öl-
döklő roha-
mának. Hal- (^'""•jjaBS 
mai Tibor I w S j 
volt a meccs 
hőse, ugy 
küzdött, mint 
egy koncent-
rált Orth— 

A SZÍNÉSZEK ÉS AZ ARTISTÁK CSAPATA 

SOMOGYI 
NUSÍ 

Schlosser 
Schaffer-
Piatkó — 

Hirzer. A 
Tiikor az 
első gólt 
rúgta, vál-
lukra kap-
tak a szi-
lészek és 
ugy vitték 
a kezdő 
körig. 

tatták Oulia-
mot, Stögert, 
Kolozsvárit, 

Barnát, Pa-
jort, Szilá-
gyit és nagy-
ágyuknak a 
három Esma-
noffot. A há-
rom Esma-
noffal ijeszt-
gették a szí-
nészeket már 
hetek óta. 

Hegedűs Gyula és Csortos Gyula kendőt lobog-
tattak felé, még a „Marinka, a táncosnőben" 
sem kap ilyen tapsokat. 

A legnagyobb meglepetés este következett. 
A Fővárosi Operette Színházban, megjelent 
Halmai Tibor öltözőjében Brüll Alfréd az 
MTK elnöke és felajánlotta Halmai Tibor-
nak, hogy vegyen részt a másnapi MTK—FTC 
mérkőzésen, mint szélső csatár. Halmai fáj-
dalmas szívvel volt kénytelen visszautasítani 
a megtiszteltetést, mert vasárnap délután 
játszott. Lehet, hogy ha Halmai részt vett 
volna az MTK -FTC meccsen, talán meg is 
változott volna az eredmény. R. TÜRK BERTA 

Haisányl Mr. 
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Velencében, a Lidon 
1923 tavaszán 

Velence, április 18-ikán. 
Már hét napja itt vagyok a lagúnák örök-

szépségü városában és csak most számolok 
be kedves olvasótáborunknak eddigi élmé-
nyeimről. Ugy megkapja az érkezőt a város 
csodála'os, ezernyi szépsége, hogy nem tud 
másra gondolni, másról beszélni, mint Velen-
céről. Az igazi költészet városa . . . 

A Hotel Luna egyik kényelmes szobájából 
irom soraimat ezen a szép, bűbájos estén. 
Nagy írónak kell lennie annak, aki hűen 
visszaadja a város szépségét, sok száz érde-
kes, regényes látnivalóját. Velence állandó 
vendégül látja a különböző nemzetek, államok 
polgárait. Semmi sem természetesebb, mint 
az, hogy Abbáziában, Cigaleban, Brioniban, 
Portoroseban és Grádóban látott és részben 
megismert magyarok nagyrészével itt ismét 
találkoztam. 

Velence az olaszországi világfürdők közép-

pontjában fekszik. A fölsorolt fürdőkön kí-
vül itt vannak a közelben a Garda-tó fürdői 
is : Garda di Riviéra, Desenzano, Riva, 
stb. Itt van pár órányira Bozen és Meran is. 
Velence mellett tehát az itt időző idegennek 
alkalma van mégismerni a Velence közelé-
ben fekvő hires fürdőhelyeket is minden kü-
lönösebb fáradság nélkül. 

Ma délután egy velencei újságíró kollé-
gámmal kirándultunk a Lidóra, gondolán. 
Felejthetetlen élmény megismerni Lidót, a 
fürdők koronázatlan királyát és a koronás 
uralkodók fürdőhelyét. 

Alig félórás ut a csodás vizén, kellemes 
benyomásokkal gazdag ut — és megérkez-
tünk a világ legelegánsabb strandjára és 
nyaralóhelyére. A fürdőzők szines csoportja 
a legszebb látványosságot nyújtja, amint a 
kék vizben fürdenek, lubickolnak. Lidó ked-
venc nyaralóhelye a belga és a román király-
néknak. Sok királyi herceg, hercegnő állandó 
vendége a luxusban és kényelemben utol-
érhetetlen berendezésű Excelsior Palace 
Hotelnak. A pompás és gazdag morstilus-

*!* ü ^ a B ő J u f t S H S f c 
wr . -, „ . *; »..' I 
m j K j ^ m a m m Ä f t g j g j 

A LIDÓI L'EXCELSIOR PALACE HOTEL 
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ban épült szálló a világ előkelő notabilitá-
sainak kedvenc találkozóhelye. Évente meg-
fordul itt a magyar mágnásvilág és előkelő-
sége, számos kitűnősége is. A hotelnek külön 
strandja van vendégei száméra fenntartva. 
A strand méltó nagyszerű környezetéhez és 
kellemes, mérsékelt melegségü vize már 
május elején lehetővé és élvezetessé teszi a 
fürdőzést. 

A Grand Hotel des Bains ugyancsak első-
rangú hely, fenntartott szobákkal és a Hotel 
Excelsior-nál valamivel mérsékeltebb árakkal. 
& Nem szabad figyelmen kivül hagyni 
a Grand Hotel Lidot, közvetlenül a 
velencei gőzhajóállomásnél lévő, pom-
pás fekvésű, családok részére különö-
sen pihenőhelyül szolgáló hotel, amely 
az előbb emiitett két szállodával együtt 
a Compagnie Italiana dei Grandi Al-
berghi in Venezia tulajdonát képezi, 
melynek igazgatósága a legteljesebb 
készséggel szolgál bő és részletes föl-
viláeositással, bármely hozzáintézett 
kérdésre. 

Ugyancsak a bámulatos szakérte-
lemmel vezetett társaság vezetése alatt 
áll a hatalmas parkkal rendelkező 
Hotel Villa Regina, amely az előbb 
emiitettekhez hasonlóan modern be-
rendezése, célszerű komfortja dacéra 
a legmérsékeltebb penzióárakkal ren-
delkezik. Bámulni kell, hogy aránylag 
milyen olcsón lehet nyaralni, üdülni 
Velencében a Compagnia Italiana dei 
Grandi Alberghi jóvoltából. 

A nagyszerű szállodákat dicséri az, 
hogy a Lidó idegenforgalma újból 
növekszik, szinte hónapról-hónapra, 

olyan rohamosan, hogy uj hotelok épitése 
vélt szükségessé. 

A nyaralási lehetőségek részletes felkuta-
tása után még jó félórás sétát tettünk Lidó 
nevezetesebb helyeinek megismerésére. Meg-
lepetve láttam a szorgalmasan folyó építke-
zést, amelynek befejezése után úgyszólván 
megkétszereződik a L i d ó befogadóképes-
sége. 

Az uj épületek között igen sok magán-
villa és palota van, ami azt bizonyítja, hogy 
Lidó most éri el felvirágzásának és társa-

dalmi élete 
felélénkülé-

sének fény-
korát. A bé-
kebeli nivót 
és forgalmat 
éri el újból. 
A virágzás 

reneszánsza 
a három év 

előtt teljes 
pompájában 

ragyogó élet-
nek. 

A LIDÓN 
Lubkovszky 

Károly 
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Ünnepi műsor Abbáziában 
1923 

Május 
Minden este hangverseny és tánc a 

Quarnero-kávéház gyógytermében, a Lokey-
kávéházban (volt Róma) és a Regina-szálló-
ban (volt Stefánia). Jaz7-Band zenekar. 

4. Bál a milánói kirándulók tiszteletére. 
5. Kubelik János hegedühangversenye. 
10. Az uj sportpálya megnyitó-ünnepélye. 

Sportünnepély. 
15. Virágkocsikorzó. 
19—21. A milánói AIpini Club Italiano 

kirándulása. 
20—21. Turistaösszejövetel a Monte-

Maggiore-n. (1400 m.) 

Junius 
24—29 Tenniszverseny az üdülő vendégek 

részére. Futballjátékok. 

Julius 
Virág- és koriandolcsaták. Táncversenyek. 

Ünnepély Ondina fürdőben és a legeredetibb 
fürdőruhák jutalmazása. Virágkorzó a ten-
geren. 

Augusztus 
18. Szerenád a tengeren. Koriandolcsaták 

és vfersenyek. Tűzijáték. A legeredetibb rakéta 
jutalmazása. 

Szeptember 
8—10. Úszóverseny. \ 
10. Moziünnepély. 
20. Kerékpárverseny. Koriandolcsata és 

verseny. 
Október 

Krizantémum-kiállitás. 
1—7. Tenniszverseny az üdülő vendégek 

részére. 

Megnyílt a nyári Gundel 
Sok ember azért várja a tavaszt, hogy ki-

rándulhasson a Hüvösvölgybe, sokan azért, 
hogy benépesíthessék a strandfürdők homok-
ját és igen sokan a tavasz legnagyobb örö-
mének tartják, ha esténként kiülhetnek a vá-
rosligeti Gundel vendéglő árnyas fái közé, 
hallgathatják a katonazenét és elfogyaszthat-
ják azt a pompás vacsorát, amely az étlap-

UDO Di VENEZ1A 

^ G R A N D E I T A L I A ™ 
Legmodernebb berendezés. Családok ré- II 300 szoba. Hideg-- és melegvíz szolgálta-
szére kényelmes elhelyezés. — Fürdők. || tással. Autó- és motorcsónak-közlekedés. 

ELSŐRENDŰ KONYHA. 
NÉMETNYELVŰ SZEMÉLyZET. - FRANCIANyELVÜ SZEMÉLYZET. 

PENSIO NAPI 4 0 . - LÍRÁTÓL. - SZEZON : ÁPRILIS-OKTÓBER. 
MILLOSEVICH L. igazgató. 
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ról a legkülönbözőbb változatú összeállítás-
ban kínálkozik. Ezeknek az öröme most kez-
dődik, mert megnyílt a nyári Gundel és már 
is ott találkozik esténként tout Budapest, sőt 
még az ebédnél is kitűnő társaság jön össze. 
A Gundel népszerűsége fogalom Pesten és 
nem volna teljesen boldog a pesti ember 
nyara, ha Gundel nem volna. A színészek, 
művészek különösen örvendenek, hogy meg-
nyílt a Gundel, mert előadás után ízletes friss 
vacsora várja itt őket. És aki délben az ebéd 
idejét egy órácskányi üdüléssel akarja eltöl-
teni az is a Gundelhez megy ebédelni, ahol 
a Liget árnyas fái tavaszi virágok illatát kül-
dik az idei liba és fejes saláta illata mellé. 
Nem csoda, ha ebben a hangulatban a Gun-
del kedvenc találkozó helye — még a sze-
relmes pároknak is. 

Vizsgaelőadás a Magyar Színházban. Si-
kerrel mutatták be a Rákosi-iskola tehetséges 
növendékei a Magyar Színházban a Gésákat. 
A primadonnaszerepeket ügyesen játszották 
Kádár Böske, Fehér Erzsi, Körmendi Juliska. 
Tehetségének ujabb tanújelét adta Szabados 
Sándor, Nazimeczky Mihály, Pajor István, 
Kárpáthy Zoltán ügyesen játszottak. Sokat 
igérőek Herczner Irén, Zélig Cica és Ver-
bőczi IIa. Friss, kedves, talentumos Kertész 

. Mária. Dicséretet érdemel még Szilágyi Aranka, 
Kendechky Baba és Beregi Böske. 

Az enyingi járás jegyzőinek művész-
estélye. A Jegyzők Országos Árvaház Egye-
sületének művészgárdája szerepelt szép siker-
rel az enyingi járás jegyzőinek művészesté-
lyén. D. Gyökössy Endre, a Petőfi Társaság 
tagja, Murgács Kálmán dalköltő, Bagdy Ist-
ván iró és Sala Domokos, a Városi Színház 
tagja komoly élvezetben részesítették a publi-
kumot. A sikerért elsősorban Kenessey Pongrác 
járási főszolgabíró, Halász Jenő adóügyi 
jegyző és Horváth János aljegyző rendezőket 
illeti az elismerés. 

A B B Á Z I A 
H O T E L BRISTOL SZALL0PA 

a legmodernebb komforttal berendezve. 

űydgyparkkal és tengerifürdővel 
szemközt. 

Elfijegyzések egész éven á t . Mérsékelt árak 
Magyar és francia konyha. 

CsaládoK, üdülők és nyaralók 
legjobb elhelyezése a 

HOTEL I S T R I A SZÁLLÓ" 
BAN VAN. 

25 .—li ra N A P I P E N S I O 2 5 . - U r a 

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 é s ellátás) 25.— Urától 
Családok részére kedvezmény 

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

N Y A R A L Ó H E L Y E 
MÉRSÉKELT ÁRAK 

L I D O 
V E N E Z I A ( V E L E N C E ) M E L L E T T 

H O T E L A U S O N I A EZELŐTT 

H U N G Á R I A S Z Á L L O D A 
GYÖNyÖRÜ PARK. 

L E G M O D E R N E B B K O M F O R T . 
PENSIO ÁRAK : 

MÁJUS, JUNIUS ÉS SZEPTEMBER HÓNAPOKBAN 
3 5 . - LIRA. 

JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 4 0 - 4 5 L. 
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D I V A 

Ahonnét az előkelő asszony 
berendezi budoárját 

Finom Ízléssel berendezett, előkelő kis üz-
let van a Koronaherceg-utca 14—16. sz. ala'.t, 
a Parfumery Kőszeg. Aki nem vásárol, annak 
is érdemes megnéznie ezt a gyönyörű parfőm-
üzletet, ahol mi éppen Beöthy Lászlónéval 
és leányéval, Beöthy Babával találkoztunk 
látogatásunk alkalmából. 

A szinészvilág kitűnőségei, a legnevesebb 
művésznők kedvenc vásárlóhelye a Parfumery 
Kőszeg, amely páratlan választékát nyújtja 
a divatos francia illatszereknek, a diszkrét 
angol parfőmöknek és mindennek, amire 
szüksége lehet az előkelő hölgyvilágnak. 

Egyik elsőrangú magánszínházunk ismert-
nevű művésznője mondta a napokban, hogy 
budoárja és a Parfumery Kőszeg szorosan 
összeforrtak :• budoárját el sem tudná képzelni, 
ha nem a kiváló Koronaherceg-utcai illatszer-
tár rendezte volna be. Mindent megtalálhatunk 
itt a legegyszerűbb toaletteiktől a legszebben 
idjusztált külföldi parfőmökig. 

— Déli sétánk egyik állomása a Belváros-
ban mindig Kőszeg — mondta a művésznő. 
— Valami apróságra mindig szüksége van 

R E V Ü 
az embernek és ilyenkor legalább látja, 
mennyi szép és friss anyag érkezett Kőszeghez. 

Bármelyik elegáns úriasszony kis szalon-
jával vetekszik finomság, előkelőség tekinte-
tében az illatszerüzlet, amelyre talán nem is 
szabad az üzlet kifejezést használni, olyan 
intim, kedves, otthonos-

Szenzáció, praktikusság társul a Parfumery 
Kőszegben a diszkrét, finom és meglepő jó-
izléssel. Délben Gerbeaudnál nincs olyan 
élénk forgalom, mint itt. Megnyitása után 
szinte hetek alatt lett a közönség kedvence az 
üzM, amely azóta szinte pótolhatatlanná vált. 

Kőszeg ur, a tulajdonos szives készséggel 
mutatott meg mindent, ami üzletében szép : 
soha még nem láttunk olyan választékot, 
amilyen elénk tárult. Csupa selyem, csodás 
kristálymetszésü üvegek egymás mellett, a 
szépségápolás ezernyi uj és friss eszköze. 

A Parfumery Kőszeg azonban nem elég-
szik meg hatalmas raktárával, választékával, 
napról-napra bőviti üzletét és szinte minden 
nap szolgál valami uj, divatos meglepetéssel. 
S minden uj meglepetés uj közönséget hódit. 
Alig van már a művészvilágban, a társada-
lom előkelőségei között olyan hölgy, aki ne 
a Parfumery Kőszegben vásárolná szükséges 
toalettszükségletét. 
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Quelques^ 1 eurs 
A hallból finoman 

szűrődik át a halk 
cigányzene. A dél-
szaki növényekkel 
diszitett ebédlőben 
a patkóalaku fehér 
damaszttal leterített 
asztal fölötl halkan 
csörrennek össze 
az angol csiszolt 
kristálypoharak. A 
fehér kesztyűs ina-

sok, mintha szárnyakon lebegnének. Egy 
deresfejü öreg ur feláll, emeli poharát; egy-
egy mosolygó könycsepp hull, de az illa-
tos kis valanciennes zsebkendő hirteten el-
tünteti. Egy fehér felhőálom, sarmősz és 
brüsszeli csipkéből, egy keskeny kis kreol arc, 
narancsvirágkoszoru a sötétszőke hajkoronán. 
A mennyasszony. Mellette, az kiért itt hagy 
mindent, családot, szülővárost, barátokat és 
megy át tengerentúlra idegen világba, uj em-
berek, más szokások közé. A szülők eleinte 
ellenezték a házasságot, fájt nekik egyetlen 
gyermeküket oly messze tudni, de a bájos 
olasz tenorista őket is levette lábukról. De 
mér Amerika sem áthidalhatatlan távolság és 
még sem csekélység a newyorki Metropolitan 
tagjának lenni. 

Egy emelettel feljebb a fehér empire leány 
boudoire. Nyitott nagy monogrammos bőrön-
dök tátongnak, várják drága tartalmukat. 
Csodálatos, újszerű fehérnemüek. Soha nem 
látott combinaisonok, raffinait Ízlésű háló-
ingek. Pókhálóingek, finom hímzésekkel» 
hozzá kis cokette nadrágok. A rózsásszinü 
gummifüzők összhangban a rózsabimbókkal 
diszitett harisnyakötőkkel. Minden egyes da-
rab a finomság harmóniáját hordja rtiagá-
ban. Még a parányi antilop és selyem ci-
pők, a hozzáillő harisnyákkal ; a rojtos kes-
keny kis keztyük visszatükrözik hordozójuk 
egyéniségét. Szeszélyes ötletek alkották a 
tarka pongyolákat, keleti himzésü minták 
álmodoznak egy-egy sarkában. Hízelegve si-
mulnak hozzájuk a kis bájos reggeli ruhák. 
Fiatalság, üdeség illata árad belőlük. Büszke 
velour chiffonruha, feketeí ünnepélyes geor' 
gette mellett, hordozójukat a tegnap még bá-
jos kis leányt, mára öntudatos nagyvilági nővé 
változtatják. Egyikhez gyöngyfejdisz, másik-

hoz tüllkalap, beszédes mind a kettő sokat 
mondanak annak, aki megérti őket. A ko-
morna lágy ujjai alatt gyöngéden egymás 
mellé kerül minden a kofferbe. Bundák, sport-
ruhák, drága szőrmeboák és kosztümök egy 
másik bőröndbe kerülnek, megcsörrennek a 
kulcsok, lecsukódnak a fedelek. Most uj munka 
kezdődik. A komorna felnyit egy szekrényt 
előkerül egy sikkes utikosztüm, hozzáillő 
jumperrél, kikészíti, melléje akaszt egy prém-
mel szegélyezett könnyű köpenyt és hosszú 
fátyolos bőrkalapot. A barna bagaria cipők 
már csöndesen ott állanak és várják rendel-
tetésüket. amint egyszerre a köpeny zsebéből 
egy kis fehér névjegy csúszik a földre. A ko-
morna hirtelen lehajol utána felveszi és el-
mosolyodik. Mosolya lassan eltűnik, arca 
mind komolyabbá válik, fáradtan leül egy 
tabouret-ra. Nézi-nézi a kártyát, közben fel-
sóhajt és könnyezik. Szegény leány maga 
előtt látja a fényt, a pompát, maga előtt lát ;a 
úrnőjének gyönyörű kelengyéjét, ki rr.enny-
asszonyi fátyolátol kezdve piyama papucsáig 
mindent legelőkelőbb cégeink egyikétől ka-
pott. Ő pedig ki egész életén át dolgozott, a 
magas árak miatt nem képes szerény kis ke-
lengyjét összeállítani. Ilyen igazságtalan a sors. 

Kopognak, az ajtó felnyílik. Egy magas 
hölgy lép be, utána egy szolga, nagy doboz-
zal. A cég még egy kis kelengyeutánpótlást 
küld. A directrice letetteti a dobozt, int a 
szolgának, aki elmegy. A szegény kis ko-
morna vágyakozva nézi a dobozból kikerülő 
drágaságokat. A directrice észreveszi, mire 
a leány nem birja megállani, hogy nagy 
baját el ne panaszolja A hölgy elmosolyo-
dik, leül a leánnyal az asztal mellé, papi-
rost, ceruzát vesz elő és elkezd vele szá-
molni. Ugy tiz perc után fölkelnek a direc-
trice nyugodtan távozik, a leány pedig bol-
dogan végzi to-
vább dolgát, hisz 
most győződött 
meg róla, hogy 
szegény leányok 
egyszerű kelen-
gyéjüket kevés 
pénzért ugyanott 
tudják megsze-
rezni, hol a gaz-
dagok... Hölzer-
nel. Vágó Mici 



56 SZÍNHÁZI É L E T 

„OH MESSZE TÁJAK I . . 
(Medgyasszay Vilma műsorából) 

Szövegét irta : MIHÁLY ISTVÁN Zenéjét szerzette : ERBÉ VIKTOR 

U r i f e h é r n e m ű t k é s z í t i i n n á u l l i l t E C V I I , R á k ó c z i - u i 
h o z o t t a n y a g b ó l I s VUElnll JUftiHCr 6 . I. e m e l e t 5 . 
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Moite rail. 

lento 

szép/ me rész és • te •• 

ne men - m mast-sze táj « ra, 

uj jjo-nyor - re te - len ' 

Be jó is lenne menni messze tájra, 
Vidáman, fr issen, iflan, gondtalan, 
Az élet ut unott , sivár göröngyén 
Nem vánszorogni busán, hontalan. 
Ahol a multat átragyogja fénnyel, 
S örömbe ring a draga szép je len, 
Be jó is lenne menni messze tá j ra , 
H o l u j reményre int a Végtelen 

A Végte lent 

Ahol a szó nem átkos és hazug még . 
Ahol a vágy nem durva é s ledér. 
Ahol az élet u j csodákra tárul. 
És u j zenékre zeng az if jú vér. 
Ahol az ember ember ré lesz ú j ra , 
S mosoly tSr á t a fá jő könnyeken, 
Be j é is l enne menni messze tá j ra . 
Ahol . . . nem f á j . . . a sziv . . . oly végtelen 1 

# l f végtelen. 
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Vígjáték 3 felvonásban Ir ta: Szenes Béla 

II. felvonás 
Félig nappali szoba, félig portásfülke 

féle lipótvárosi nagy bérház házmester* 
lakásában. Ablak udvar felé. Balra ajtó, 
a konyha és a belső szobák felé. Jobb-
oldalon nagy üvegfal és ajtó, lépcsőház 
felé. Üvegfalon tul látható a széles lépcső 
es a liftajtó. 

Egyszerű bútorok, de minden nagyon 
tiszta, nagyon rendes. Középen két szék' 
rény. (Fehérnemű és az asszony dolgai 
számára.) Oldalt félszekrény, a féri ott 
tartja dolgait, mellette kis Íróasztal. Falon 
látható helyen kulcstartó számokkal, mel-
lette kis piros villanylámpa, kigyúl, ha a 
lifthez csengetnek. 

Falon szemben nézőtérrel nagyított f é n y 
kép : Gáspár Péter kalauzruhában és 
Mariska menyasszonyi ruhában. 

Idő : szokatlanul forró szeptemberi dél' 
után, hat évvel az első felvonás után. 

(Amikor a függöny felgördül, egy ötéves 
kisfiú van a színen : Péterke. Fején kalauz* 
sapka, virággal diszitve. Trikója fölött 
kalauzzubbony, aranycsillagokkal. Az asz-
tal mellett áll és játszik. Jobbkezével két 
nagy fából faragott villamoskocsit tologat. 
Balkezével egy pohár és kanál segítségével 
éktelen csengetést visz véghez.) 

Péterke. Andrássy-ut, átszálló föld' 
alattira. 

Mariska (balról be, egyszerű ruhája fö-
lött hófehér, hosszú kötény. A követke-
zőkben egy már régebben nyugtalankodó 
és boldog nyugalmából kibillent, belsőleg 

M Ű H E L Y I S K O L A 
• Belvárosi Szbih is épüle-
tében. Prospektus Ingyen. 

f At tSZAKOK: 1. Ötvösség. 2. Bfirmúsessé*. 3. Tex-
til {pl. batik, cs ipke, lémpaeniyő, bebe). 4 . S i f inyer-
e t gobelinszövés. 5 . Porcellán- és Qregfestés. 
<5. Könyvkötészet. 7 . Grafika. 8 . Rajz «a tervesés 

üwttíc 

felkavart és megzavart fiatalasszonykát 
látunk, de minden nyugtalanító panaszon, 
elégedetlenségen át kell ütni, hogy ez az 
asszony akármit mond is, idevaló ebbe a 
környezetbe, itt érzi jól magát. Legszomo-
rúbb perceiben is éreznünk kell azt az 
önmaga előtt sem bevallott boldogságot, 
hogy itt élhet és rendezgethet régi leány-
álmainak megvalósult világában. Amikor 
belép a szobába, baltenyerén frissen vasalt 
fehérneműt hoz. Jobbkezében kulcsok. Ki-
nyitja a szekrényt. Szélesre tárul a szek-
rény ajtaja, látszik a gondosan összerakott 
fehérnemű ) 

Péterke (játszik a villamossal). Kossuth 
Lajos-utca átszálló Rákóczi»útra. — Hó.— 
Kisiklott! Most telefonálni kell az üzem-
mérnökséghez ! 

Mariska (a gyerekre néz, nem tetszik 
neki a játék). 

Péterke (két skatulyafődéllel telefonáí). 
Halló, halló, itt Gáspár Péterke kocsi-
vezető. Kérek egy szerelvényt a pálya-
testre. (Más hangon) Igenis, küldjük 
azonnal. 

Mariska (a villamost félrelökve, türel-
metlenül). Annyi játékod van és muszáj 
pont ezzel! . . . És ebben a hőségben 
ez a vacak . . . (Lehúzza a gyerekről a 
kalauzzubonyt. Hirtelen komoly ijedtség-
gel.) Te, mitől véres ez a trikó? 

Péterke (rossz kedve hirtelen eltűnik, 
harsogó nevetéssel). Hiszen ez lekvár. 

Mariska (a szekrényből tiszta trikót vesz 
ki). Vedd fel. (Leveszi a piszkos trikót a 
gyerekről, ki igy félmeztelenül áll a szín 
közepén.) A nyakad, füled! — várj csak. 

„Margit mosdópor legtöké-
letesebb toilette borax." 

Lohr Mária - Kronf usz VegytUztltó it kelmefeiti 
» fi»*' «* kttpoat ) Vffl., Barois-ntcs 85. — Telefon 2-

elmefeitg j 

Cipőkülönlegességek Œ f i 
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(Lavórt, vizet, szappant, mosdókesztyüt 
tesz az asztalra és alaposan megmosdatja 
a gyereket.) Hogyan kerül a füledbe a 
lekvár, te ? 

Péterke (amennyire ilyen heves mosda-
tás közben lehetséges, magyarázza). Tudod, 
édesanyám, a Schlesinger Elemér bent volt 
és én meg akartam neki mutatni, hogy 
<>z egész lekváros kenyeret tudom egy« 
szerre a számban tartani és tudod, édes-
anyám, ugy enni . . . 

Mariska. A kezedet. 
Péterke . . . ugy enni, hogy a kezemmel 

ce is fogjam. És a Schlesinger Elemér 
akkor meglökött és az egész kenyér rám 
esett és . . . 

Éles csengő, a liftet jelző piros lámp a 
kigyullad a kulcstartó mellett.) 

Mariska (bosszúsan). Na, megint egy. 
Azt hiszi, ha gyalog megy fel a lépcsőn, 
setörik a lába. (Péterkét törülközővel dör-
göli.) Na, vedd fel gyorsan. 

(A csengd újra szól, most már hosz-
szabban.) 

Péter (megjelenik egy pillanatra az ajtó-
ban). Mariska a lifthez — nekem itt dol-
gom van. (Vissza, ajtót beteszi maga 
után.) 

Mariska. Megyek már, megyek — várhat 
egy percig. (A liftkulcsot leemeli a falról.) 

Péterke (a kulcs után nyúlj. Édesanyám, 
hadd vigyem én fel a liftet. Már a múlt-
kor is felvittem. 

Mariska (keserűen). Az nem a te dolgod 
Péterke. Te csak ülj oda a helyedre és 
jáísz. A lift az csak maradjon az én 
dolgom. 

Péterke (a villamosjáték felé indul). 
Mariska (elveszi tőle a villamost). A vil-

lamos meg — az apádé. A képeskönyvek-
kel játsz. (Csöngő újra hosszan, türelmet-
lenül. Péter hangja: Ejnye, Mariska.) 

Mariska. Megyek már, megyek már. 
(Jobbra ki.) 

(Néhány másodperc múlva látni, hogy 
a lift mint megy felfelé. Majd később 
bogyan jön le. Péterke otthagyja a villa-
most, csomó számolócédulát vesz ki a 
fiókból azzal játszik.) 

Elemér (hat-hétéves. Megjelenik az ajtó-
ban). Pszt. 

Péterke. Hegint itt vagy ? 
Elmér. Hit csinálsz? 
Péterke. Látod. 
Elemér (közelebb jön). Te, nekem több 

számolóm van. 

Péterke (csomó számolót vesz elő). Több ?... 
több ? . . ennél is több ? 

Elemér. Ojjé. 
Péterke. „Tudja-e ön, mi a lisoform" van ? 
Elemér. Van. Holzerod van? 
Péterke. Az nem ritka. Törley talizmánod 

van? Kerpel kézfinomitód van? 
Elemér. Cserélsz ? Mit adsz egy Gummi 

Reísner Harisbazárért? 
Juliska (szobalány, bejön). Hit én keres-

hetem az Elemérkét mindenütt, ha megint 
csak itt van a házmesteréknél. 

Klssné (szakácsné Juliskával együtt jöa 
be). A mi Gyurikánk is mindig itt játszana. 

(Látni, amint a lift jön lefelé.) 
Juliska. De ha a mamája megtudja, hogy 

itt volt, én kapok ki. (Péterkéhez.) Máskor 
ne hivja a mi Elemérkénket, Péterke. 

Mariska (az ajtóban). Péterke nem hívott 
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senkit. Az neki meg van tiltva. Erigyj, 
Péterke, játsz az udvaron. 

Péterke (ki, Elemér utána sompolyog). 
Kisstlé. A mosókonyhakulcsért Jöttem 

kedves házmesterné asszonyság. 
Mariska (Juliskához). Mi nem hivjuk a 

lakó gyerekét, mert ha a lakó gyerekének 
valami baja van — hol szerezte ? Biztosan 
a házmestergyerektfll. (Tovább rakosgatja 
a fehérneműt.) 

Juliska. Hát az én nagyságám már ilyen. 
Kissné. Hát az enyém nem ? — Okosab' 

ban tenné, ha enni adna rendesen t 
Juliska. Az enyém még a kenyeret is el-

zárja előlem. 
Kissné. Meg is fogadtam, ezután csak 

izraelitához megyek. Izraeliták, de legalább 
adnak enni az embernek. 

Juliska. A Schlesingerék is izraeliták. 
Kissné. Nahát, akkor már izraelitához 

sem mehet az ember. (Mariskához.) Asz-
szonyság, megint csak dolgozik, mindig 
csak azt csodáljuk, hogy birja azt a sok 
munkát egész nap. 

Juliska. Az. 
Mariska. Valakinek el kell végeznie. 
Kissné. A gangról mennyit elnézzük : 

mindig csak dolgozik ez a szegény asz-
szonyka. Mindig csak dolgozik. (Halkitva.) 
Hányszor fondolom, de megmondanám 
az urának : Házfelügyelő ur, hát van szive 
bezárni egy ilyen szép fiatal asszonykát. 
Miért nem viszi ide-oda. Egyszer fiatal az 
ember. 

Mariska. Az uram miatt elmehetnék.. . 
Kissné. Hagyja csak, lelkem, nekem is 

volt. Az enyém is ilyen egyenruhás volt. 
Ismerem a fajtáját. Az enyém postás volt, 
én dolgoztam otthon, majd letörött a de-
rekam, ő meg egész nap sétált, azt a pár 
levelet ideoda elvitte, én olyan voltam, 
mint a kisujjam, ő meg csupa egészség. 
— Nem akarok róla rosszat mondani, tlz 
éve meghalt szívbajban, Isten nyugosztalja, 
de haj, ha még egyszer elülről kezdhetném 
és ilyen fiatal lehetnék, — lássa, ezeknek 
már van eszük. Most is cukrászdából jött 
ki. Okosan teszi. 

fuliska. Melegem volt, hát mondtam az 
Elemérkének, menjen elóre, én bementem, 
ettem egy fagylaltot. Ananászt. A nagyságák 
is mindig olyat hozatnak. 

Kissné. Lássa lelkem, ettól tanulhatna. 
(Julitkához.) Hányszor mondtam magának 
is lelkem, nézze ezt a szegény házmester-
nét, megesik a szivem, ha látom. 

Mariska (kihúzza magát). Miért ? Ha f a g y 
lalt kell, hozatok. Elküldöm a vicinét — 
azért van itt. 

Kissné (a ruhákra mutat). De ennyit 
dolgozni. 

Mariska. Magamnak dolgozom. Azért 
engem senki ne sajnáljon. Itt a mosókonyha' 
kulcs. De idejében adják vissza, ne ugyr 
mint a múltkor. (Juliskához.) Maga meg 
mit is vár, lelkem ? 

Juliska. En ? . . . S e m m i t . . . 
Mariska. Hát akkor Isten áldja meg ma-

gukat, nekem dolgom van a konyhában. 
(Balra el.) 

Juliska. Fü, de nagyon feldugta az orrát ! 
Kissné. Hogy mondja : „ideküldöm a 

vicinét", „odaküldöm a vicinét" — hát ö 
mi volt ? A fodrásznő m e s é l t e . . . (A lift 
csenget.) 

Péter (belép balról). 
Kissné. Jó napot, házfelügyelő ur. 
Péter. Jó napot. (Jobbra el.) 
Juliska (olvadozva). Jó napot, házfel-

ügyelő ur. (Nagyon utána néz.) 
Kissné. De nagyon megnézte, lelkem. 
Juliska. Ezt ugyan nézheti. (Sóhajt.) 

Hogy némelyik asszonynak milyen sze' 
rencséje van. 

Hordár (öreg, szakállas emberke, belép, 
Kissnéhez). Házmesterné ? 

Kissné (bosszusin). Nem én vagyok a 
házmesterné. (Ujjával hátrafelé bők, Ma' 
riska szobája felé, aztán ki jobboldalt 
ajtón.) 

Hordár (Juliskához). Házmesterné ! 

Ezüst evőMsztefak 

NAPONTA 

ÖTÓRAI TEA 
• U O M N D O SZALONZENÉVEL 

c o — — F A R M E R 
VI., ANDRÁSS7-UT Ol. S7. 
TELEFON 78—20. 

GULYA! Pál, főurl clpézz 
b a l g a k l r . h a r c a g l sz iHl tó 

IV., Kaplony-utca 3. szám. 

I V 1 1 n D A R Ê D I A Francia és angol illatszerek, kozme-
» L U A U K W M C K I W tikai különlegességek és az összes 
0 klr. fensége József t íhe rce j ur kamarai szállítója Színházi kellékek eredeti beszerzési 
BUDAPEST, IV., MUZEUM-KÖRUT 3 . SZÁM. f o r r á s a . Telefon: József 103-21. 



SZÍNHÁZI É L E T 61 

Juliska (sóhajtva). Nem én vagyok a 
házmesterné. (Hátrafelé bök az. ujjával, 
szintén ki.) 

Hordár (bosszankodva utánozza őket). 
»Nem én vagyok a házmesterné", „nem 
én vagyok a házmesterné". 

Mariska (belép). Kit tetszik keresni? 
Hordár (türelmét vesztve). Kit tetszik 

keresni, kit tetszik keresni? Az ember 
félórája csönget az első emelet három 
alatt, aztán . . . 

Mariska (erélyesen rászól). Hallja, hor-
dár, ne kiabáljon itt, mert kidobatom. 

Hordár (hirtelen megszelidtilten). Na, 
hála isten. Csakhogy megtaláltam a ház-
m estemét. Ezt a csomagot hoztam. 

Mariska. Tegye oda a sarokba. 
Hordár (miközben leteszi). Fent az ajtó 

előtt többen várnak, suszter, kalapos, egész 
népgyűlés. 

Mariska (kinyitva az udvari ablakot). 
Blazseknél Szóljon fel az első emelet há' 
romba. Ha hoztak valamit, adják be. (Is* 
mét a hordárhoz.) Vár valamit ? 

Hordár. Tessék csak megmondani a mű-
vésznőnek, hogy a hatvani Deutsch itt 
volt és elhozta a csomagot. (Már az ajtó' 
ban.) Mert tetszik tudni, csak ugy hivnak, 
a hatvani Deutsch . Mert Deutsch a 
nevem (Megemeli a sapkáját és mutatja.) 
és hatvan a számom. (Meghajtja ma* 
gát és el.) 

Mariska (felbontja a papírcsomagot, mely-
ben fehérnemű van, nézegeti a szép finom 
fehérneműt. Kopognak. Az ajtón bevonul-
nak masamód, virágáruslány, kifutó, szin-
házi szolga). 

Virágáruslány. Ezt a csokrot hoztam az 
első emelet három alá. 

Mariska. Jól van, elmehet. 
Virágáruslány. Jónapot. 
Mariska Jónapot. (Fiúhoz.) Te mit hoztál ? 
Flu. Cipőket. A Pollacsek.ur' azt üzeni a 

művésznőnek, hogy most csak azokat a 
cipőket küldi, amik az uj darabban kel-
lenek. 

Mariska (leemeli a skatulya födelét, négy 
pár félcipő van benne). Jól van, elme-
hetsz. (A masamódhoz, aki három kalap-
skatulyát helyez el a sarokban.) Ez mind 
itt marad? 

Masamód. Igen, tetszik tudni, az uj da-
rabban, melyben a művésznő fellép. 

Mariska (szolgához). Es maga honnan van? 
Szolga. A színháztól. 
Mariska. Mit hozott ? 

Szolga. JAz ügyelő ur küldi a művésznő 
szerepét az uj darabban. (Egy lehetetlenül 
kicsi papírlapot ad át, azután el.) 

Masamód (kis szemtelen fruska, nézi a 
csokrot, aztán tükör elé áll). Meg tetszik 
engedni nagysád, hogy egy kicsit rendbe 
hozzam magamat ? (Pudert, ajkfestéket 
vesz elő.) 

Mariska (érdeklődéssel nézi). 
Masamód.' Mit tetszik szólni nagysád, 

hogy ez az Alberti Nusi, hogy megcsinálta 
a dolgát. Három évvel ezelőtt még nálunk 
volt masamód. Akkor ismerkedett össze a 
mostanijával, elutaztak, mikor hazajöttek, 
benyomta őt egy szinházba, a többi ment. 
(Elkészült a puderozással.) Na, ősszel én 
is színháznál leszek, nagysádnak elárul-
hatom. Alászolgája! (El.) 

Mariska (észreveszi, hogy az asztalon 
maradt a rouge. Utána szól). Kérem. (A 
masamód már kint van, a rouget az ab-
lakhoz akarja vinni, aztán meggondolja. 
Megáll a szoba közepén, érdeklődéssel né< 
zegeti. Olvassa a kis ráragasztott cédulát.) 
Ajk rouge. (Mosolyogva a tükör elé lép, 
látni az arcán a gondolatot, szeretné meg-
próbálni az ajkpirositót. Aztán a cipőket 
nézi, egy-egy oldalpillantással összehason-

K R t M S Z A P P A N W 
P Ü D r . R F O G K R Í M « 

F E H E R O P T I K A is F O T O g í í í i . 
•»Mt, VIII, Mua«uni-k6rut 2 (a ri(l Mutti UUli ttttfe». 
FÉNVKfcPEZŐOÉP VÍTBIh < I » I > I . « U P A I . 

ARADI-Ó. 31 
TEL. : 169-47. 

MÉRTÉI SZERtól 
ÍZLÉSES I1T1TEI.3E? 



62 SZÍNHÁZI É L E T 

litva őket a saját cipőivel. Majd a kala-
pokhoz lép, egyet kivesz a kalapskatulyá-
fcôl. Egy mozdulat, mintha a kalapot fe-
jére akarná tenni. A virághoz lép, meg-
nézi a névjegyet.) Báró Tarkeövy. 

Péter (jobbról be). Meleg van. (Homlo-
kát töröli.) At kell nézni a házbériveket. 
(Leül az íróasztal mellé.) Segíthetnél. 

Mariska. Elmennék. 
Péter. Most ? Hová ? 
Mariska. Ami dolgom volt, elvégeztem, 

sétálnék egyet. 
Piter. Mariska, délután apámnál voltam. 
Mariska (hirtelen más hangon). Ott volt ? 
Péter (munka közben nyugodtan). Ha 

nem mennék a tulajdon szüleimhez, — 
szép kis anarkia lenne. 

Mariska. Hát ők mért nem jönnek ide ? 
Péter. Ma este eljönnek. 
Mariska. Eljönnek? 
Péter. Nahát. 
Mariska. Azt mondták, ide be nem te-

szik többé a lábukat. 
Péter. Mondták, nem mondták, a fő, 

hogy itt lesznek. 
Mariska. Még tegnap is azt üzenték. Maga 

kérte őket, hogy jöjjenek? 
Péter. Ott voltam, mondtam, ma este 

jöjjenek. Itt is lesznek. 
Mariska (vállat von). Hát jó, itt lesz-

nek — miattam lehetnek. Nem jönne egyet 
sétálni ? 

Péter. Sétálni? Nincs arra idő. 
Mariska. Hozzájuk elmenni, arra volt 

idd. Velem sétálni jönni, arra nincs idő. 
Csak ide a szomszédba mennénk. A cuk-
rászdába. 

Péter (leteszi a tollat). Hová ? 
Mariska. Ide. A szomszédba. A cukrász-

dába. 
Péter. Minek? 
Mariska. Ennék egy fagylaltot. Anna-

nászt. 
Péter (tréfásan). Mi a frászt ? 
Mariska. Annanászt. 
Péter. Fagylaltot? Nem vagy te gyerek, 

hogy fagylaltot egyél. 
Mariska. A lakók is mind ott ülnek és 

eszik a fagylaltot. 
Péter. Es beülnél oda a lakók közé ? Mit 

szólnának a népek ? Házmesterné, de nem 
fér a bőrébe, adja a nagyságát. 

Mariska. Istenem, Istenem, beülök a cuk-
rászdába, eszek egy fagylaltot, attól nem 
dül össze a világ. Hiszen még a cselédek 
is megteszik. Hát azért, mert mi házmes-

MERGL J A N K A 

terek vagyunk, ki sem mozdulhatunk már 
a lakásból ? Itthon meg egész héten csak 
ülhetek egyedül, mert maga mindig csak 
szolgálatban. . . (Hirtelen.) Ott hagyhatná 
már azt a villamost. 

Péter (nagyon keményen). Megmondtam 
tegnap, erről többet ne beszélj. (Csendeseb-
ben.) Amíg kalauz voltam, azzal volt baj. 
Most már nem kell jegyet lukasztani, teli 
kocsiban tolongani, utasokkal gorombás-
kodni (Büszkén.) kocsivezető vagyok — ne-
ked ez se jó. A társaságnál legjobb minő-
sítésem van, amióta kocsivezető vagyok, 
egyetlen karambolom volt, egy fuvarossal, 
akkor is ő volt részeg, nem én, mert én 
szeszt nem iszom, éppen mert kocsivezető 
vagyok, ha végeztem, hazajövök, ha sza-
badságom van, mint ma, itthon segítek 
neked, én nem tudom, mi az, amivel nem 
vagy megelégedve ? Az, hogy neked is dol-
goznod kell? Fiatal vagy, bírod a munkát, 
azért csak nem kell egész nap morogni. 
Már olyan vagy, mint egy főellenőr. 

Mariska. Püf, otthon volt — megint meg-
töltötték méreggel. (Szünet után.) Oda néz-
zen, na. (A sarokba mutat, a színésznő 
dolgaira.) Ez nem kel reggel ötkor. Ennyit 
nem dolgozik. Nézze, miket küldöznek neki. 

Péter (éppen, hogy egy pillanatra oda-
nézett). Annak? Éppen tegnap gondoltam 
rá a ligeti végállomáson Ül ott egy vén-
asszony — ott — a végállomás mellett — 
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ott ül — olyan — zöldház előtt. Beszéli a 
kalauzoknak, hogy így, agy, ő milyen dáma 
volt. Kocsija, lova, ilyen bundája, olyan 
selyemruhája, éppen gondoltam, ilyen le' 
betett, mint, ez. 

Mariska. Éppen. 
Péter. Éppen. Gondoltam, na, én már in-

kább csak szűkösen élek pár évig, mert 
husz-huszonőt év múlva, ha Isten segit, 
nyugdíjba megyek, kis házat veszek Rákos-
palotán — ő vele mi lesz? Amig fiatal, 
jól él, aztán ha megöregszik — őf is nyug-
díjba küldik. Kiülhet a ligetbe. Es mesél-
heti a kalauzoknak, hogy Ô ilyen-olyan 
dáma volt. (Odalép az asszonyhoz, meleg 
hangon.) Mi meg Rákospalotán ülünk, a 
házunk előtt, a jószagu akácok alatt. 

(Hosszabb szünet.) 
Mariska (megszelídülve). Lássa, ha töb-

bet volna igy otthon, jobb volna. 
Péter (megint rendes, keményebb hang-

ján). A szolgálat, az szolgálat. (Újra dol-
gozni kezd.) 

Mariska. A szo lgá la t . . . Egyszer hall-
gathatna rám is. 

Piter. A Kovács főellenőr ur egyszer 
megmondta . . . 

Mariska. A Kovács főellenőr ur. 
Péter. Ö mondta, az asszony olyan, mint a 

pótkocsi. A pótkocsi menjen a motorkocsi 
után. Ha a pótkocsi azt mondaná, én juszt 
is arra megyek — szép kis anarkia volna. 

Mariska (rövid, elmélázás után). Lássa, 
ha maga olyan ember volna . . . 

Piter (felnéz) Milyen ? 
Mariska. Lássa, az éjjel álmomban . . . 

ha csak egyszer is ugy kedvemben járna... 
hi olyant tudna tenni. Jött a villamossal, 
én meg álltam az állomásnál. Aztán én 
felszóltam : Nézze Péter, egész nap egye-
dül vagyok, hagyja itt maga ezt a villa-
most, jöjjön egyet sétálni. Maga meg ott-
hagyta a villamost. Eljött velem sétálni. 
Ezt álmodtam az éjjel. 

Péter. Otthagytam a villamost? 
Mariska. Ott. 
Péter. És a kocsi ? 
Mariska. Nem ment tovább. Bizonyosan 

emlékszem, végig a körúton mind a kocsik 
álltak, amerre néztünk. A főellenőr jött, 
kérdezte, Gáspár kocsivezető, miért csinált 
olyant? Maga meg azt mondta: az asszony 
kedvéért tettem, főellenőr ur. A főellenőr 
ur ordított, mintha most is hallanám. 

Péter. Ilyenkor se ordítson? 
Mariska. Az én szivem meg ugy, de ugy 

tele volt melegséggel, hogy az én uram 
ilyent tett értem. (Szünet.) 
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Péter. Hát — ilyent is csak asszony ál-
modhat. 

Mariska. Tudom, hogy nem tenné meg. 
Péter. Ha ilyent tennék, felülhetnék egy 

83-asra és személyesen kihajthatnék a Lipót-
mezőre. 

Mariska (egyre szomorúbban). Haga. Ke-
vesebbet kértem, azt sem adta meg. 

Péter. Na most mi a baj ? 
Mariska. Tudja jói. Két hónapja kérem 

Egy jumpert. (Ugy ejti ki : jumpert.) 
Péter. Mit? 
Mariska. Tudja jól. Azt a kabátot, amibe 

be kell bújni. Már mindenkinek van olyan 
Péter. Nincs arra nekünk pénzünk. 
Mariska. Hát ha nem akarja megvenni, 

ne vegye. Biztos volt, aki azt mondta, ne 
vegye, én többet nem kérem.(Indul, szatyor-
ral a kezében.) 

Péter. Hová mész ? 
, Mariska. Láthatja, nem a cukrászdába. 

(Élesen.) „Vendégek" lesznek vacsorára, 
(indul, az ajtóban mégegyszer visszafor-
dul.) Hát megveszi azt a jumpert? 

Péter. Minek az neked? Szép vagy te 
ugy is. 

Mariska. Tetszem is magának. 
Péter. Hát ki tetszik nekem ? 
Mariska (komolyan). Tetszik magán? ' a 

77-es villamos, ha frissen van mázolv?; de 
nem a felesége. (Jobbra el.) 

Péter (föláll, mosolyog a bajusza í'att 
A kis szekrényhez lép, kizárja az egyik 
fiókot és kivesz belőle egy kis selyem-

É r t e s i l é s ! 
Van szerencsém az igen tisztelt vendégei-

met és hölgyközönséget értesiteni, hogy 

h ö l g y f o i l r á s z e s m a n i k ű r 
te rmemet 
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i kabátkát. Éppen nézegeti, mikor a kisfia 
beszél az ablakos). 

Péterke. Édesapám, nézd, fölmásztam. 
Péter (az ablakhoz megy). Tudod-e m ár 

a névnapi verset? 
Péterke. Most is azt tanultam, édesapám. 

Ezt a szépet (A kabátra mutat.) ezt a szé-
pet édesanyámnak vetted, édesapám ? 

Péter. Pszt. Ide figyelj, Péterke. A ver-
set nem holnap kell elmondani, hanem 
ma este vacsoránál. Hadd hallják nagyapád, 
nagyanyád is. Na gyere, mondd el szépen. 

Péterke (mondja a verset). Én Istenem.. • 
engedd meg, h o g y . . . édesanyám száz név-
napját . . . egészségben érje meg . . . érje 
meg . . . érje meg. 

Péter (kisegíti). En Istenem, "engedd meg, 
hogy . . . , 

Péterke. En Istenem, engedd meg, hogy . . . 
engedd meg, hogy . . . 

Péter. Jó szüleim . . . 
Péterke. Engedd meg, hogy jó szüleim 

még sokáig boldogságban éljenek. 
(Fekete Tivadar megjelenik az ajtóban. 

Karján gondosan becsomagolt köpeny, amit 
az emeleten lakó színésznőnek hozott) 

Tivadar. Kérem, bocsánat . . . De ma elő-
ször van szerencsém ebben a házban . . . 

Péter (megfordul, Péterke eltűnik az ab-
lakból*. 

Tivadar. Kérem, első emelet három ? 
Péter. Nincs itthon. (A kabátra mutat.) 

Tessék csak odatenni a többi mellé. 
Tivaitr. A többi mellé? De kérem, a 

mivésznőnek ma szüksége van személyes 
megjelenésemre . . . azért is hoztam e l . . . 
De házfelügyelő ur olyan ismerős nekem. 
(Közelebb lép.) - - Pesti Kérem egy nagy 
falu. Ha két ember véletlenül találkozik, 
mindent tud egymásról. (A homlokát törül-
geti zsebkendővel.) Mit tetszik szólni ehhez 
a hőséghez — szeptember — és mintha 
augusetus volna! — itt mégis hűvösebb 
van. Ha szíves volna megengedni, itt várnék. 

Péter. Tessék. (Leül az asztal mellé, foly-
tatja munkáját.) 

Tivadar. Uraságod azért ne zavartassa 
magát. (Hosszabb szünet után.) Amint ura-
ságod egyenruhájáról látom, házfelügyelő 
ur csak mellékesen házfelügyelő. 

Péter (miközben munkáját végzi, kedé-
lyesen). Éjjel házmester, nappal kocsivezető. 
Éjjel nekem csengetnek, de nappal én esen-
getek. 

Tivadar (folytatja4. Kinek nincs most 
legalább egy mellékfoglalkozása, amiből 
megél? Én tőzsdézni szoktam. Nem akarok 
uraságadnak szemrehányást tenni, de sok 

pénzt vesztettem a Közutin . . . (Cigarettát 
vesz elő.) Tetszik? 

Péter (nem fogadja el). Köszönöm. 
Tivadar. Dritte sorte. 
Péter. Nem dohányzom. 
Tivadar. Hogy uraságod milyen ismerős 

n e k e m . . . Abszurdum, kérem. Pár év előtt 
mintha találkoztam volna uraságoddal,— 
de mintha akkor öregebb lett volna. Vagy 
talán a kedves édesapja volt. Nem műkö-
dik talán a kedves édesapja a szabó- vagy 
rokonszakmában ? 

Péter. Az apám főportás az Első Magyar 
Nyomdában. 

Tivadar (kiben hirtelen sok minden ki-
világosodik). Az Első Magyar Nyomdában ? 
A főportás ? — Pár év előtt volt alkalmam 
személyesen érintkezni a kedves édesap-
jával — jól emlékszem rá. — Nagyon fi-
nom ember . . . (Hirtelen.) De hát akkor, 
ha kegyed a főportás fia . . . Kegyed, ugy 
tudom akkoriban nősült. 

Péter. Ha járt az ur a nyomdában, (A 
fényképre mutat.) talán a feleségemet is 
ismeri. 

Tivadar. Ez a fénykép . . . A hölgy . . . 
a kedves felesége őnagysága ? . . . szintén 
ott volt a nyomdában ? . . . Ott tetszettek 
megismerkedni ? (Nézi a képet) 
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.riska belép.) 

V ivadar (még mindig nézi a képel). De 
WJ nincs szerencsém emlékezni a kedves fele' 
^ sége őnagyságára. (Észreveszi Mariskát.) 

Pardon. (Hosszan nézi.) Ha nem tévedek. . . 
éppen a kedves felesége őnagysága. (Maris-
kához.) Ugyanis éppen mondtam, hogy pár 
év előtt volt szerencsém töbszőr megfor' 
dúlni az Első Magyar Nyomdában. 

Mariska (a szeme villan egyet, fél lépést 
előre tesz, megáll. Szembefordul Tiva-
darral). 

Tivadar (nyugodtan folytatja). Emlékszem 
is a házfelügyelő ur kedves édesapjára. 
S azt mondta a házfelügyelő ur, hogy a 
kedves felesége szintén . . . Azért néztem 
a képet . . . De nincs szerencsém emlékezni. 
Biztosan nem volt szerencsém találkozni. 
(Kis szünet után Péterhez.) De most, hogy 
if. kedves felesége is itt van, nem zavarok. . . 
Odakünn is várhatok, mig a művésznő 
hazajön. 

Péter. Kérem, ha már itt tetszik lenni, 
tessék csak egész bátran maradni. 

Tivadar (Mariskára néz). 
Mariska. Ha már itt tetszik lenni, tessék 

csak maradni. 
(Mariska leül egy székre, kézimunkázik. 

Másik sarokban Péter ül az asztalnál, ir, 
középen Tivadar ül. Hosszabb szünet ) 

Tivadar. Ha a házfelügyelő urat talán 
nem is . . . de a kedves feleségét . . . ér' 
dekelné ez a köpenyke . . . amit a művész-
nőnek . . . 

Mariska. Ebben fog fellépni az uj da' 
rabban? 

Tivadar (kicsomagolja). A Madame Lulu 
cégnek direkt büszkesége ez a kreáció . . . 
a főnöknő hozta személyesen Párisból. . . 
meg tetszik látni, ez lesz az idei őszi divat. 

Péter. Ez ? 
Tivadar. Mit tetszik hozzá szólni? 
Mariska (odament). Szabad megfogni? 
Péter. Te! Mi volna, ha felvennéd? 
Tivadar. Tessék, tessék, csak. 
Mariska. Igazán fölvegyem? 
Péter. Tetszik látni, milyenek az asszo-

nyok ? Még képes volna fölvenni. 
Mariska (duzzogva elfordul). 
Tivadar. Miért ne kérem ? A kegyed ked-

ves felesége felvehetné — szenzáció volna. 
Péter. Azt elhiszem. Pláne, ha ebben 

menne este kaput nyitni. 
Tivadar (becsomagolja a kabátot). Tes-

sék elhinni, belőlem a szakember beszél. 
Olyan alakot, mint a kedves feleségéé, rit-
kán látni — (Jelentősen.) ehhez hasonlót 
én csak néhány év előtt tapasztaltam egy 
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egészen szegény sorsú hölgynél. Egy lány-
nál. Annak megmondtam: Nagysád! Ön-
nek fölösleges nyomorogni, mert az ön 
alakjában egy aranybánya van. Azóta illető 
hölggyel nem volt alkalmam találkozni, 
de bizonyos, ha illető hölgy nekem szót 
fogadott, ma már autón jár. 

(A liftcsengő megszólal. Mariska indul 
az ajtó felé.) 

Mariska (az ajtónál megáll). Péter. Nem 
menne maga — úgyis meg kell nézni a 
Schönbergerék vízvezetékét. Már három-
szor leüzentek. 

Péter (a kulcstartó egy szögén egy szé-
les cédula van felakasztva. Péter leveszi a 
szögről). Igaz, van itt egy pár üzenet. Ha 
későn jönnék le, nem árt, ha te is tudod. 
(Olvassa a cédulát.) A Halász szerkesztő 
ur azt mondta, ha a végrehajtók újra ke-
resik, mondd meg, hogy;a.New'York-kávé-
házban van. Ha pénzes levélhordó jön, 
mondd azt, hogy vigye a pénzt a Kovács-
kávéházba. A Horovitzné azt üzeni az urá-
nak, hogy ma éjjel is csak reggel jön haza. 
A vacsora ott van a resó mellett. A cse-
lédnek kimenője van. Ha éhes, melegítse 
fel a vacsorát. Más nincs. (Ki a lifthez.) 
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Mariska (megáll szemben Tivadarral). 
Hát . . . 

Tivadar. Tetszett valamit mondani? 
Mariska. Hát tényleg annyira megöre-

gedtem . . . 
Tivadar. Oh kegyed fiatal és szép. 
Mariska. Ha még az volnék, megismert 

volna, Fekete ur, 
Tivadar. Kegyed még a nevemre is em-

lékszik? 
Mariska. En Fekete ur nevét azóta sok-

szor elmondtam magamban. De arra nem 
gondoltam, hogy ha találkozunk, ugy tesz, 
mintha sohasem látott volna. Fekete ur 
vai amikor máskép beszélt. 

Tivadar (élesen). Kegyed elfelejti, hogy 
mink már találkoztunk egy párszor. Már 
a kegyed házassága után. 

(A lift megy fel.) 
Tivadar. Egyszer beszéltünk is, én akkor 

azt mondtam kegyednek, hogy én szenve-
dek kegyed után és ez igaz is volt, pedig 
akkor már két hónapja, hogy nem láttam. 
Ilyesmi nálam addig nem exisztált. Kegyed 
voit az első nő, aki iránt igy voltam. Ke-
gyed akkor azt mondta: Fekete ur, én 
férjnél vagyok, legyen stives ,nem meg-
zavarni az én boldogságomat. És legköze-
lebb, hogy találkoztunk a Népszínház-
utcában, kegyed átment a Népszínház-
utca másik oldalára, hogy ne szólíthassam 
meg begyedet. Igy volt? 

Mariska, (hallgat). 
Tivadar. És még egyszer találkoztunk a 

Hunyadi-téri piac előtt és kegyed akkor 
elfordította a fejét — és ettől kezdve ha 
én láttam meg messziről kegyedet, én 
mentem át a túlsó oldalra. Pár hónap 
előtt . . . 

Mariska. Az Andrássyuton. 
Tivadar. Tetszett észrevenni ? 

'síanska. Észrevettem. (Körülnéz, mintha 
félr.e, hogy valaki jön. Aztán halkan.) 
Pedig én sokszor szerettem volna kegyed-
del beszélni. 

Tivadar. Kegyed szeretett volna velem 
beszélűi ? 

Mariska (nem felel). 
Tivadar (meghatottan). Komisz talán 

kegyedhez a kedves férje ? Ilyen erős, 
egyenruhás ember — brutális? 

Mariska. Hogy tetszik ezt érteni, Fe-
kete ur ? 

Tivadar. Talán meg is szokta verni 
kegyedet ? 

Mariska (kiegyenesedik). Engem ? En-
gem, Fekete ur? (A keze ökölben,) Ha 
csak egyszer, egyetlenegyszer megtette 

volna, már nem volnék itt. Két hónappal 
ezelőtt sokkal kevesebbért akartam itt 
hagyni. 

Tivadar. Kegyed el akart menni? 
Mariska. Az ugy volt, Fekete ur. Akkor 

már nagyon tele voltam. Hát ez legyen az 
életem, este kaput nyitni, legjobb alvás-
ból fölébredni, kiugrani az ágyból, télen 
is, mikor az embert eszi a hideg. A fér-
jem nincs itthon, csak egyszer egy héten, 
az egész munka az én nyakamon. Hát ez 
legyen az életem ? 

Tivadar. Szabad kérdezni — miért nem 
hagyja ott az ura a villamost? 

Mariska. Kérdezze meg tőle. Fekete ur. 
Mert hiszen éppen ez az. Emiatt vesztünk 
össze akkor is. Három éve könyörgök: 
hadd ott. „Nem hagyom". Ezzel nem lehet 
beszélni. Mint a vas. Amit ő mond, az 
ugy van. Amit én mondok az semmi. Hát, 
mikor már nagyon összegyűlt, meg akar-
tam mondani neki. De csak odáig jutot-
tam, hogy hagyja ott a villamost. Erre 
mi volt. Csak ennyi, választott el attól, 
hogy megverjen. — És akkor gondoltam 
Fekete úrral (Elhallgat.) 
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Tivadar. Kegyednek férje van, aki mégis 
szereti kegyedet. 

Mariska. Szeret? 
Tivadar. Miért vette el? 
Mariska. Elvett, mert — elvett. Akkor 

kapta a házmesterséget és asszony kellett 
a házhoz. Egyszer fiatal a nő és az em-
ber mást is akar . . . (Elpirul.) Néha egy 
jó szót is, — de ez nem beszél. Hányszor 
kiöltözködtem a kedvéért. Észrevette ezt ? 

Tivadar (végigmérve a nőt). Pedig- ke-
gyed még sokkal szebb, mint akkor volt. 
Es ha fölvenné ezt a köpenyt és hozzá a 
kalapot, senki se hinné, hogy házmesterné. 

Mariska. Ha én ezt tudnám. Ha én ezt 
egészen biztosan tudnám, akkor . . . akkor 
máskép mernék beszélni vele. 

Tivadar. Amit én mondok, az ugy van. 
Egy nő a kegyed szépségével és alakjával 
— még ma is első lehetne — de én azt 
h i 3 z e m , kegyedben már nem lesz meg az 
a bátorság, hogy itthagyja azt a „biztos 
fisét". De ha itthagyná — Mme Lulu, Li-
pót-körut 12. és csak Tivadar urat kell 
kérni. 

Mariska. Lipót-körut 12 
Tivadar. Átadhatom kegyednek a cimet. 

(Egy névjegyet ad át.) Telefon is van. 
(A lift jön lefelé.) 
Tivadar. A művésznő se jön. Pedig késő 

ván. (Az óráját nézi.) Ma véletlenül moziba 
megyek. Jegyem van az esti előadásra. 

Mariska. Mi nem járunk moziba. Mi 
sehová sem járunk. 

Tivadar. Hát, — akkor itt hagyom a 
kabátot. Ajánlom magamat és bocsánat, 
hogy zavartam. (Meghajtja magát, indul. 
Az ajtóban visszafordul, nézi Mariskát.) 
Nézem kegyedet és kénytelen vagyok kije-
lenteni : bűn ezzel a szépséggel itt maradni. 
Kegyednek csak egy kis gondozás, egy kis 
pihenés kell és akkor (Emelt hangon.) mint 
a hires mondás mondja : kegyed szebb lesz, 
mint volt. Kisztihand. (El.) 

Mariska (egyedül marad, egy mozdulat : 
a névjegyet nézi, amit Tivadartól kapott. 
Aztán hirtelen elrejti a névjegyet a köténye 
zsebébe. Körülnéz révetegen. A köpeny ott 
fekszik előtte a széken. Kinyújtja a kezét, 
fölemeli a köpenyt. Kicsomagolja. Körülnéz. 
A tükör elé áll, felpróbálja a köpenyt, ka-
lapot, ismét a tükör elé áll.) 

Postás (kopog és be). Jó napot ! — (Meg-
látja a kalapos, köpenyes hölgyet, más 
hangon.) Jó napot kívánok! (A szobaajtó-
hoz megy, beszól.) Házmesterné asszonyság 
— a postás. — Nincs itt. (Mariskához.) Ha 

a nagysága volna szíves megmondani, hogy 
ide tettem — jó napot kivánok. (El.) 

Mariska (megdöbbenve és boldogan). Nem 
ismert m e g . . . (Tükörhöz lép ismét.) 

Péterke (benyit). Édesanyám ! 
Mariska (ledobja magáról az idegen ru-

hákat, Péterkéhez rohan, felkapja a gyere-
ket és heves zokogásban törve ki). Péterke, 
Péterke, Péterke ! (Csókolgatja a gyereket.) 

Péterke, Mért csókolsz most olyan nagyon, 
édesanyám ? 

Mariska. Péterke, te. (Leteszi a gyereket, 
a könnyeit, törölgeti.) 

Péterke. Édesanyám. Csak azért jöttem, 
hogy megmondjam, kint vagyok az udva-
ron. • 

Mariska Jól van, Péterke, játsz csak. 
Péterke. Édesanyám ! En nem játszom, 

én tanulok, de azt nem mondhatom meg. 
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hogy mit tanulok. Az titok. Tudod édes-
anyám, mindenkinek megmondhatom, csak 
neked nem. Neked csak ma este mondha-
tom el «.vacsoránál. 

Manskà (aki alig figyel oda, csak a gyerek 
haját simogatja • a könnyeit törli). Erigyj 
játszani, Péterkém. (Kituszkolja az ajtón.) 

(Host, hogy megint egyedül maradt, el-
rendezi a háttérben a színésznő holmijait, 
aztán előre jön, kiveszi zsebéből Tivadar 
névjegyét, még egyszer megforgatja, pilla-
natig gondolkozik, aztán hirtelen erős 
mozdulattal ketté tépi a névjegyet. Az ajtó 
nyilik, valaki jön. Mariska a kettétépett 
névjegyet gyorsan zsebébe teszi vissza.) 

Nusi (óriási táska a kezében, amilyent 
a fodrásznők szoktak hordani). Mariska ? 

Mariska (megfordul). Te vagy? 
Nusi. Én. — Te, itt az urad? 
Mariska. Fent az emeleten. 
Nusi (beljebb jön). Mert ha az itt van, 

én megyek. Nem akarom, hogy megöljön. 
Mariska. Nem öl az meg senkit, nem 

olyan ember. 
Nusi. Nem olyan ember. Veled is ugy 

bánik, mint egy villamossal.. Egyszer ide 
rángat, egyszer oda rángat. Én rólam meg 
tudja, hogy nem tudom szó nélkül nézni 
a boldogtalanságodat. — Nem szeretnék 
a villamosa elé kerülni. — A Bojárnéhoz 
megyek fői, színházba megy megkért, hogy 
délután is megfésüljem. De még van idő. 
Ha nincs itt az urad, leülök egy percre. 
(Leül.) 

Mariska (leül, egy gyermekharisnyát stop-
pol). Fáradt lehetsz már ilyenkor . . . 

Nusi (Aki egy pillanatig valóban fáradtan 
ült, felélénkülve). Csodálkozni fogsz. Mióta 
otthagytam az uramat, (gúnyosan.) a „bor-
bély urat", engem nem fáraszt a munka. 
Az ember dolgozik, de magának dolgozik. 
Az ember dolgozik, de legalább nem diri» 
jrálják ide-oda. Én mondom neked, azt a 
kis szabadságot nem adom oda semmiért. 

Mariska (halkan). Elkésed Bojárnét. 
Nusi. Mindjárt megyek. (Nem mozduL 

Folytatja.) Ha be akarok menni egy kávé-
házba, bemegyek a kávéházba. És ha nem 
akarok bemenni egy kávéházba, nem me' 
gyek be a kávéházba. És ha egy sárga ka' 
lapot veszek, tőlem nem kérdi senki, miért 
nem zöld az a sárga kalap. És ha nyaralni 
akarok menni — mondd, mikor nyaralhat-
tam én azelőtt. Most? Nézd meg a k a r c 
mat, még most is le van sülve. Nyáron 
Nagymaroson fésülök, nekem ott is meg-
vannak már a fix fejeim. (Hosszabb szü' 
net. Mariska egyre mélyebben hajol a mon' 
kára.) És az ember megkeresi a maga mel' 

lékesét is. A mult hónapban cselédszer-
zéssel több pénzt kerestem, mint fésüléssel. 
Az egyik hölgyemtől elcsalom a cselédet 
a másik hölgyemhez és viceverza. Ha pe' 
dig a szép Káinokiné (Rákóczi«ut 80.) azt 
mondja, hogy egy levelet kell elvinni bi' 
zonyos helyre, akkor azt a levelet sem vi ' 
szem el ingyen. (Feláll.) Persze, dolgozni 
kell, de a becsületes munka nem szégyen. 
Pá. Ha Bójámé még nincs otthon, vissza' 
jövök édesem. (El. Alig, hogy kiment vissza' 
jön.) Te, idenézz Mariska. (Gyürüt mutat.) 
Szép? 

Mariska. Szép. 
Nusi. Próbáld föl. 
Mariska. Minek? 
Nusi. Vedd meg, 
Mariska. En? 
Nusi. Olcsó. Kéz alatt vettem. Vedd meg. 

Ezt is megnézheted. (Szappanokat vesz elő.) 
Goldbergernének viszem. Szagold meg. Ibo-
lya. A legjobb minőség. Ebből is vehetnél 
egyet. Ha most nincs pénzed, kifizeted 
legközelebb. 
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Mariska. Tudod nem veszek ilyesmit. 
Nusi. Elég szamár vagy. Ennyit csak meg' 

érdemelsz ? Én lennék a felesége, megmu' 
tatnám neki. Azért, hogy ő egyenruhában 
járhasson, én agyondolgoznám magam. 
Azt Ieshetné. Na megveszed a gyürüt ? 

(Péter jobbról bejön.) 
Nusi. Jó napot. Gáspár ur. 
Péter (kurtán). Jónapot. (Körülnéz.) Az 

az ember elment? 
Mariska. El. Keres valamit? 
Péter (fiókban keresgél). A harapófogót. 

Föl kell vinnem. 
Mariska. Bent van a másik szobában a 

fiókban. 
Péter. Miért nincs itt a helyén ? Hányszor 

mondtam, hogy a harapófogó helye a bal-
oldali fiók hátulsó jobb sarkában van. 
(Bemegy a másik szobába.) 

Nusi. Hogy jön-megy, még elgázolja az 
embert.(Sugva.) Te, a gyürüt vetesd meg vele. 

Péter (bejön, bosszankodva látja, hogy 
Nusi sug valamit a feleségének). 

Nusi. Na, én megyek. (Kimegy.) 
Mariska (a szekrényhez megy, abroszt és 

szalvétákat vesz ki, teríteni kezd.) 
Péter (kis szünet után). Nem szeretem, 

hogy ez az asszony olyan gyakran jár ide. 
Mariska (aki tudta, hogy Péter erről fog 

beszélni, el 'akarja ütni a további vitát. 
Nyersen). Fodrászné, dolga van a házban. 
(Terit.) Mit akar tőle ? 

Péter (most és a következőkben a felvo' 
nás legvégéig, még a civakodó jelenetekben 
is, az a nyugodt, bizakodó ember, aki mind' 
ennél erősebben érzi, hogy az asszony 
hozzátartozik és semmi hatalom tőle el 
nem szakitja). Az ilyen, mint ez, nem tudja 
látni, hogy a kocsi szépen megy előre a 
sinen. Követ szeretne a kereke elé tenni. 

Mariska (egyre dacosabban). Nem vagyok 
villamos, akit ide-oda rángathat. 

Péter. Ha a pótkocsi azt mondaná . . . 
Mariska (eg,yre türelmetlenebbül). Megint 

a pótkocsi. Én legyek a pótkocsi. Ami ne-
héz csomag van — hé, vigyék a pótko-
csira. Az legyen az én életem. Én cipelem 
a csomagot, maga meg nagyokat csenget 
hozzá. Köszönöm szépen. (Kimegy és be-
vágja az ajtót.) 

Péter (a szokatlan hangtól elhűlve, pil' 
Ianatig mozdulatlanul, majd gyors moz' 
dulattal kirántja az ajtót, az asszony után 
szól). Mariska! 

Mariska (visszajön). Dolgom van a kony-
hában. 

Péter (közel lép az asszonyhoz. Szelid, 
nyugodt, de nagyon mélyről jövő hangon.) 

Mariska. A Schönbergerék vízvezetéke csö' 
pög. Jó negyedóra, míg rendbe hozom. 
Mire lejövök, talán már itt is lesznek az 
öregek Mire elmennek, késő van. Hajnalban 
meg szolgálatba megyek. Egy hétig megint 
csak keveset beszélhetünk a magunk dol-
gairól. Mult héten már megmondtam, ez 
az assszony ne járjon ide. 

Mariska (dacosan). Megint kezdi ? 
Péter (nyugodtan). Mondtam ugy-e, hogy 

ne járjon ide. Mondd meg neki, ha dolga 
van a házban, menjen a dolga után, ez 
házmesterlakás. Nem arra való, hogy ő itt 
órák hosszat . . . 

Mariska (belevág). Miért ? Mi rosszat tud 
róla? 

Péter (legyint). Erről? Az anyám mondta... 
Mariska. Na, hála Isten. Most már tudom, 

ki hecceli. 
Péter. Mondtam, engem nem heccel senki. 
Mariska. Csak engem, tudom. (Sirás foj-

togatja a torkát.) Már elégszer hallottam. 
Ezzel ne beszéljek, mert fodrászné, azzal 
ne beszéljek, mert cseléd. Ha meg valami 
lakó jön, — ha egy szót mondok neki, — 
az nem a lakóra tartozik. Mink csak ház-
mesterek vagyunk, az meg lakó. Még laka-
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tot tétet a számra. Hát mi vagyok én? 
(Sir.) Rosszabb, mint egy cseléd. (Sirva bo-
rul az asztalra.) 

Péter (odalép mellé, kezét az asszony 
vállára teszi). Ne sirj, te Mariska. 

Mariska. Hagyjon engem, hagyjon. Meg' 
teszem ezentúl azt is, nem beszélek senkivel. 

P/ter. Ne, ne . . . De már bennem is na» 
gyon meggyült . . . hosszú a nap, asszony, 
az ember ott áll a perronon, nézi az utat, 
közben erre, arra gondol. Nem mind jót 
akarnak az emberek, ha szép szóval jön-
nek is. 

Mariska (könnyei közt). Törődnek is ve-
lünk. Ismerem ezt a baját. Azt hiszi, az 
egész ház, mind, aki itt lakik, velünk tö' 
rődik. Más bajuk van. 

P/ter. Hallom, miket beszélnek. Ez is 
mond valamit, az is mond valamit, elkez' 
dik rágni, fürészelni az ember életét. Innen 
is, onnan is — olyanok ezek te, mint a 
férgesek. Odadörgölőznének mindenkihez, 
csak azért, hogy :iás is olyan legyen, mint 
ők. (Szünet.) Mit ^karnak ? (Meleg hangon.) 
Hiszen tudod te i s : igy van jól. Én meg' 
vagyok veled, te megvagy velem, gyere-
künk van, jó egészségünk van, ennél töb' 
bet mit akarhatunk ? (Ujabb szünet után.) 
Nem bírják látni. Nem tudom, miért nem 
bírják ! És ez a legrosszabb köztük ! Ha 
a villamoson arra gondolok, ez itt van 
nálad, legjobb szeretném visszafordítani 
a kocsit. Mondd meg neki, ne járjon ide. 

Nusi (belép. Pillanatig halálos csöad). Ta-
Ián titok ? 

Péter (élesen). Csak a villamosról be' 
széltünk. Azt mondtam : nem szeretem az 
én villamosomon az olyan lógót, aki fel-
kapaszkodik a kocsira és — szidja a kocsi-
vezetőt. (Jobbra ki.) 

Nusi (Péter után néz). Láttad, hogy né-
zett rám, a kalauz ur? A szemével majd 
kilukasztott, mint egy szakaszjegyet. (Ma-
riskához lép.) Na, megint mi van veled. 
te szegény boldogtalan asszony, te. 

Mariska. Semmi. 
Nasi. Látom az arcodon. Megint dühös-

ködött. 
Mariska (int, hogy igen). 
Nusi. Megmondtad neki, hogy hagyja ott 

a villamost? 
Mariska (int, hogy nem). ' 
Nusi. Még csak meg sem mondtad. Hát 

mit akar ? Azt láttad volna, hogy milyen 
tányért vágott az urához a Zalai ügy-
védaé, Rákóczi-ut 19., IV. emelet, 3. Te 

meg csak azt lesed, hogy mit parancsol. 
Azt hiszed, lesz köszönet benne? Múltkor 
is találkoztam az anyjával. Azt hiszed, 
volt egy jó szava rólad? Pfuj. Hogy nersi 
röstel nekem, egy idegennek ugy beszélni 
a tulajdon fia feleségéről. Nem szeretek 
pletykát hordani, tudod, de az ilyent az 
ember mégsem nyelheti le. Azt mondta, 
addig nem nyugszik, mig a fia meg nem 
szabadul attól a nőszemélytől, aki igy be-
hálózta. 

Mariska (csupa harag). Azt mondta, nő-
személytől ? És még ide mer jönni ? 

Nusi. Idejön? 
Mariska. Idejön vacsorára. Mindjárt i t t 

lesznek, mehetek is a konyhába főzni a 
vendégeknek. 

Nusi. Idejön ma ? Nekem meg aztmondta, 
ő be nem teszi a lábát a viciné lányához. 

Mariska. Viciné? Hát ő m i volt? Sza-
kácsné. 

Nusi. Még annyi sem. Mindenes volt, kö-
zönséges mindenes. (Folyt, köv.) c p , , Naponta este V« 8 órakor, 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
Iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azok 
megőrzésére nem vállalkozunk) 

Jack. 1) Egyelőre nehéz a behozatala, 
ezért késik. A kérdezett művészek folyton 
látszanak. 2) 1896 május 19-én született. 
3) A lapok megírták. — C. V.-csodáló. 1) 34. 
2) A kiadóhivatal árusítja. 3) Majdnem 
minden Jiéten irtunk róla. 4) De igen, 
színésznő. — M. Józsefné. Rozsnyai Kál' 
mán (irói neve Sidney Carton). — Korom-
fekete. 1) Nős. 2), 3) Nőtlen. 4) Vallási 
kérdésekre nem szokott válaszolni a „Szín-
házi Élet". — Fogadás. 1) 28 éves. 2) Doug-
las Fairbanks'nek a felesége. 3) Kettő. — 
K. J. Kecskemét. 1) Nirschy Emilia „Klasz-
szikus tánc" cimü könyve a „Színházi 
Élet" boltjában megrendelhető. 2) Leichner-
íestéket használnak a színészek erre a 
célra. 3) A lemosás vazelinnel történik. — 
Sz. Uly. 1) Attila-kőrut 58. 2), 3) Igen, 
kapható különböző árban. 4) Postán kell 
beküldeni. — K. Julia, Hmvásárhety. Cime: 
Margitsziget, Régi kastély. — Kíváncsi. 
1) Szécsi Illés, bankigazgató. 2) Miklós 
Andor, „Az Est" főszerkesztője. — F. D., 
Pécs. Verselése igen ügyes, tehetségre vall, 
de helyszűke miatt nem tudjuk egyelőre 
közölni. — Astra. 1) Az ötlettől és a szer-
zővel történő megállapodástól függ. 2) 
Igaza van 1 3 ) Leghelyesebb, ha személye-
sen intézi el az ügyet valamely budapesti 
filmgyárnál. — Ifjú műkedvelők. Hétfő és 
péntek szünnap volt a régi színészvilágban. 
Ilyenkor a társulat próbát sem tartott és 
azzal töltötték cl a napot, hogy kirándul-
tak a város valamely kellemes helyére, ott 
víg társaságban, zeae, tánc és ének mel-
lett töltötték el az időt. Ehhez hasonló 
kedves idillt rajzol meg Herczeg Ferenc 
a „Déryné ifiasszony" cimü színműve III. 
felvonásban. — Mayer Gyula. Kár, hogy 
cikke most már nem aktuális, pedig nagyon 
kedves, érdekes. — Luka György. Amint 
befejezte darabját, keresse föl vele szer-
kesztőségünkben délután 4—6-ig Citoyen, 
aki készséggel áll rendelkezésére. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t. 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expo-

dition Rudolf Mosse. Budapest és fiókjai. 

F O Q A S Z A T I F O G Á S Z A T I 
A k a r | é l r i a n l f 

Ha ros szak a foga i , ha f o g h i á n y b a n szenved, 
ugy forduljon a leg- 9 C B Ü 1 I speciálist« ío-
nagyobb bizalommal M « I l II (1 !• g i s z 26 év 61a 
fennálló jóhlrnevü fogászati műterméhez, B u d a -
pest, VII., Erzsébet-kSrut 54. földsz., ahol telje« 
é s e g é s z fogsorok, aranykoronák, aranyhldek, 
aranyat pótló fémből l s t e j e s e n szájpadlás nél-
küli, ki nem vehetők, a legmérsékeltebb árban. 
5 évi Írásbeli Jótállás mellett, 24 órán belül el-
készíttetnek. — Fog- é s gyókérhuzás é s fog-

tömések fájdalommentesen eszközöltetnek. 
V i d é k l e k s o r o n k!.v<M f o g a d t a t n a k l 

Hangszereli és 

ágramofonoK 

karácsonyi engedményes árban 
H A N d S Z B B O T T H O N FBKBTB H l HÁLY B u d a p e s t , J ó s s a l • k ö r ú t 9 . Vaságyak, rtizágyak, gyermekígyak, 

Sodronyágybetétek, gyermekkocsik 1 e g o 1 c s o b b a n 
beszerezhetők : K L E I N A D O L F gyárában, VIII., 
Madách-u. 34. Baross-utca mellett. Telefonszám : 
József96—69. Javítások és fényezés mérsékelt árban. 

VIKTORIA : NETTER 
l a k á s t a k a r l t á s l vá l l a lc f 
Bpest , VI, VSrösmarty -u 41. Telefon : 6 4 - 3 2 . 

B u f f i m k M sw 
U l i Ï V v W H Teljes lakberendezést* 
Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása. 

B * k > mflasztalosnál, Andrissy-nt 80. 
O B n í Csengery-utca sarok. 

Clmra ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

A T E L E F O N H I R N O N B ê 
kagylóin a lakásán I« « v e t h e t i a N. Klr. •»«*-... 
ház , Táréul Ss inház , Király S i iaháx előadásai* 
és a f i lharsnoBlKas—tzimfánlbat hangreree-
ayeket. — Köill a „Magyar Távirati IrodáMio« j 
beerkező «sazas v l íá íeze ia ínysHct . * 
wleal és be r l i a l tőzsde híreit aludtai It nc«-ü5s«j í 

j a d a p e s t , 14H«ezl-nt 11 Telefea: J. 120- ! 

H é l l f i n , s z e r d á n . s x o r a b a t c H 

Tafafonon Is m a g r a n d a l h a l l 

AZ UISÂG'ot 
T e l e f o n s z á m o k : József 16-20, József 13-33 

' egyedül csak „ArlM-créra, púder, email-borogatóviz használatától lesz. — lajuábi 
végleges eltávolítása villannyal. Szepll, HBBtölcs aápséüápolás ís arcmissage, Jaliaits bífleliei. 
G Á O G kozmetikai intézet, IV., ker., Muzeum-kOrut 13. sz. alatt. 

LAKÁST FEST 
TAKARÍT 

POLOSKÁT IK.T 
PAX-VALLALAT 

A Telefon : 61-06 ét 141-46 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. május 6. 

Wl" 

A megfejtést lapunk 1923. évi 19-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. cfij : M. Makay Margit autogrammos arc-
képe. 

II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládébonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. 
ív. du : Egy doboz ( ^ m a & ^ y S a r ó p 

csokoládé. • 1,1 " 
A Színházi Élet 16-ik számában közölt rejt-

vény helyçs megfejtése: „Ütközet". 

Helyesen fejtették meg 3010-en. 
Az első dijat Király István (Nyírbátor) a 

második dijat Gellért Manci és Böshe (Nép-
színház* u. 46.) a harmadik dijat Ferenczi 
Miklós (Szent László-ut 4.), a negyedik dijat 
Sütő Sándor (Külső Váci-ut 28.) nyerték meg. 

A vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
dijakat, a pestieket kérjük: fáradjanak fel 
értük a szerkesztőségbe 4—6 óra közöt. 

I I LUXUSOTOK 
JUTÁNYOS ÁRBAN 

BRACK EMIL, 
IV., KORONA-UTCA 4. 

I i I boldogság mosfanábdn 7 
Hl 

VII., Dohány-utca 4 4 . 

Egy szó ára 
40 korona, vastagabb 

betűvel 80 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körűt 29 

„ G l o b u s " nyomozó vállalat. 
Igazgató Kornya S. János. Meg-
figyel, informál, nyomoz helyben 
és külföldön szigorú titoktartás 
mellett. Budapest, VII., Erzsébet-
körut 15. Telefon: József 19—68. 

N e m é n y l legjobb családok 
összeköttetése révén kitűnő par-
tieket ajánl . Honorárium utólagos. 
Nefelejts-utca tizenhárom. 

Ka lap t an fo lyam T a u s z k y n é 
szaloniában, S t räuss 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 szinre. 

Koí tanélkül l zongoratanitás 
Budapest legelső speciális natu-
ralista tanárnőjétől. Művésznő to 
arad 4-7-ig, Izabella-u. 38. Szabóné 

Sezlonok takaróval tizenhat-
ezerötszáztól, matracok, szalon-

fiarníturák legolcsóbban. VIII., 
oránszky-utca 7. Kárpitosmű-

helyben. 
M a g á n n y o m o z ó . T h u r ő c z y 

nyűg. detektivfőfelűgyelő bizal-
mas természetű ügyekben nyo-
moz, megfígyel, informál. Rá-
kóczi-ut 57/b. Főlépcsőház. Tele-
fon : József 5 2 - 7 3 

Női ka lapoka t , művirág és toll-
diszeket Ízlésesen készítek és ta-
nítok, Horvátné, II., Margit-u. 7. 

L a k á s k i r á l y leggyorsabban 
közvetitbutorozott szobákat, iro-
dákat, lakásokat, lakáscseréket. 
Hársfa-u. 27. Tel : József 66-94. 

Hálószobák, ebédlők, teljes 
lakberendezések legolcsóbban a 
készítőnél : Bodon, Péterffy Sán-
dor-utca 42. Garai-témél. 

Kárpitosmunkákat legolcsób-
ban vállal házban, házon kivül: 
Kohn, Szondy-utca 15. 

Ha j f e s t é s Hennával párisi mó-
don, hajmunkák legszebben Grün-
fcldnél. 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. 

Férjl iezmenendök, nősülen-
dők bizalommal forduljanak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságköz-
vetitő irodájához, Rákóczi-ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

Hamisfogat, ékszert legdrágáb-
ban veszek: Gross Antal, József-
körut huszonhárom, félemelet. 

Szabás , varrást tökéletesen el-
sajátí thatja Kállai, a Technológiai 
Iparmuzeum v. szakoktatója di-
vatszalonjában, Károly-körut 12. 
Ugyanott a legkényesebb igé-
nyeknek megfelelő ruhák, köpe-
nyek és kosztümök készülnek. 

Gyorsírást, gépirási szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában, Muzeum-körut 23—25. 
Telefon : József 104-07. 

Hézasséçjkôzvetltési ügyekben 
méltóztassék bizalommal Faragó-
irodához fordulni. Népszínház-
utca tizenhat. 

V a r r ó g é p e k e t magas áron v» 
szünk, jutányosán árusítunk, ja-
vítóműhely, Bachrah, Wesselényi 
utca 56. 

Pap lan j a csak akkor lesz szép, 
jó és olcsó, ha Dorschovitz pap-
lankészitőnél vásárolta. Garay-
utca 43. szám. 

Bangó » tanintézet, Budapest, 
VI., Andrássy-ut 20. Teljes anyagi 
felelősséggel készit elő vidéki 
magántanulókat is. 

Társaságbe l i úriasszony leg-
diszkrétebben közvetít házassá-
gokat. Doktorné, Rákóczi-ut 64., 
n. 20. Telefon : József 73 -93 . 

ÖTÖTT HORGOLT DIVATCIKKEK KOTOTT » 
készen és H rendeléer• D! 

HarUnyák 

szôvôûun 
FI., «il» Mt« H. m. 
Andrdtsy-ni et LWHÍ+ 
Mr kötött 

Thália műintézet r.-t. Felelős igazgató : Deutsch Géza. Budapest, V.. Cséky-utca 12—14, 






