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Fia ta lok . Harmincévesek és har-
m i n c k é t é v e s e k , ese t leg ha rmincha t 
és h a r m i n c n y o l c é v e s e k . Mé labúsan , 
de azért némi gőgge l köszönte lek 
benne teke t , amin t f e l tünedez tek kö-
rü lö t tem sz ínpadon és lapok hasáb-
jain, s ze rkesz tőségben és kiadók 
e lő szobá j án — köszönte lek benne -
teket , apá tok , a ha rmincö téves . 

N e m tréfálok. Jó l tud já tok ti, hogy 
apá tok vagyok — lá tom a szemete-
ken, ka lapotok eme lé sén , azon a 
t isz te le t tudó, e g y b e n kicsit szána-
kozó -gyöngéd udva r i a s ságon , a h o g y 
odaf igyel tek , ha beszé lek , a h o g y 
e lnyomtok egy ás i tás t : mikor beszé-
lek, n a g y idők t a n u j a , é l énken és 
v idáman az életről, amiről én azt 
hiszem, h o g y je lenva ló , de ti már 
tud já tok , hogy csak emlék. A h o g y 
bö lcsessége t és t anu l ságo t és t anácso t 
mondok aktuál is dolgokról , i rodalom-
ról, művésze t rő l s azt h i szem, illik 
rá — de ti tud já tok , hogy a tanul-
ságot o lyan tö r téne tbő l v o n t a m le, 
amit má r r égen elfelej tet tek : s ami-
től n e m lehe t tek okosabbak ti, u] 
történet szereplői és hősei . Ti tud-
játok, h a r m i n c n é g y é v e s e k , hogy apá-
tok, a ha rmincö téves , rég letűnt kor 
dél ibábjai közt járkál , mikor azt 
hiszi, hogy az u t cán , ahol bandukol tok 
vele, u g y a n a z t a két házsort lát ja — 
balra a New-York-palota , s z e m b e n a 
Dohány-u t ca , az A t h e n a e u m , zöld 
házikó a kávéház előtt — mint ti, 
csak azért, mer t házsor és kávéház 
és ház ikó túlél te az életét . 

De n e m tudjá tok , hogy én is érzem 
és t u d o m ezt, mikor m a g a m r a ma-

radok. T u d o m , h o g y n e m két és egy 
év köztünk a kü lönbség , h a n e m 
pon tosan annyi , a m e n n y i idő alatt 
normál i s s z á z a d o k b a n egy kultur-
korszak á t m e g y a más ikba : — talán 
n e g y v e n v a g y ö tven . Azon az 
augusz tus i r egge len , ö tven évvel 
ezelőtt , eze rk i l encszáz t i zennégyben , 
h u s z o n h a t é v e s vo l t am én is, mint ti, 
azzal a kü lönbségge l , h o g y én már 
hozzá ta r toz tam koromhoz , b e n n e 
vol tam a b b a n a kul turában , ami 
sa já t képére te remte t t b e n n ü n k e t s 
amit másokka l együt t , sa já t képünkre 
te remte t tünk . S mikor, ugy tiz óra 
felé, közületek egy fe l rohant hozzám, 
lelkesen d a d o g v a , hogy a mozgósí tás i 
pa rancsok m e g j e l e n t e k — kitört a 
háború , l emas i rozunk Szerb iába , két 
hé t alat t d iadal la l béké t kötünk — 
akkor én, (emlékezz rá, b a r á t o m !) 
a huszonha téves , megöle l te lek téged , 
a h u s z o n h a t é v e s t és e lbúcsúz tam 
tőled, mint apa a gyermeké tő l és 
ezt m o n d t a m (emlékezz rá !) : „ N e m 
lemasirozásról és n e m szerb — m a g y a r 
hábo rú ró l van itt szó, f iam. Arról 
van szó, h o g y e b b e n az ó rában 
letűnt egy fé lszázad s kezde té t veszi 
egy más ik fé l század — á t m e n e t nél-
kül , egyszerre . É s h o g y mi, azok a 
h u s z o n h a t é v e s e k , akik hozzá tar toz-
tunk ehhez , e b b e n az ó rában ö tven év-
vel let tünk ö regebbek nálatok, kik már 
a m a h h o z tar toztok, egysze rűen azért, 
mer t k imarad ta tok ebből . Megöreged-
tünk, h u s z o n h a t évvel — én már n e m 
értelek téged , h o g y a n tudsz két hétről 
beszé ln i — és te má r n e m értesz e n -
g e m , aki jósolok, mint a vén prófé ták." 
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Ezt mondom most is, „fiatalok^. 
És öreges gőggel mondom, mint az 
arisztokrata ci-devant, aki múlt jánál 
fogva gyanús a forradalmár előtt s 
aki mégis többet tud a forradalomhoz 
a jakobinusnál, mert hiszen látta meg-
születni, felülről.'Es szégyenkezés nél-
kül beszélek nektek a „régi világról". 

„A mult időkről ujakat beszélek: 
A vén Panard-dal én együtt ivám . . 

Bizony, régen volt barátaim ; ré-
gebben, mintahogy az évek mutat -
ják. Furcsa, kacskaringós hullámvonal 
a fejlődés vonala — igy lehet csak, 
értsétek meg, hogy ezerkilencszáz-
négytől minden tekintetben messzebb 
vagyunk most, mint ezernyolcszáz-
nyolcvantól például. S te ifjú költő, 
a New-York kávéházban s te ifjú 
szinész a Magyar Színházból és te 
ifjú festő : ha most összeülnétek a 
mult század nyolcvanas éveinek mű-
vészeivel : Makai Emillel, Reviczky-
vel, Rudnyánszkyval , Irinyivel, Ná-
dayval, Ujházyval , Derékivei, Nyéki-
vel : jobban megértenétek egymást , 
mint bennünket , e század tizes évei-
nek szereplőit. Mert panaszosan és 
vágyakozva néznétek, velők együtt, 
a művészek Mekkája, Páris felé s a 
messzi Nyugat felé, melyet magyar 
költőnek nem adatik látnia. S beszél-
nétek, együtt , mostoha viszonyokról, 
lyukas könyökről és ferde cipőkről, 
gazdagok közönyéről és kiadók gyá 
vaságáról. És sóhaj toznátok: az ám, 
a közönséget nem érdekeljük I nincs 
még felrázva a közvélemény, nincs 
megnevelve az olvasó f hol tartunk 
attól, ahol tartanunk! kellene, a 
munkánk belső értéke szerint — nyu-
godt megélhetésről, a művészetünk 
ellenértékeképpen, semmi másért — 
húszezres, harmincezres, negyven-
ezres példányszámtól , ha könyvünk 
megjelenik, tanulmányuttól Európa 
nagy városaiban : európai színvonal-
tól a rendezésben, ha darabunkat 
játsszák Î Hol tartunk mindettől, igy 
sóhajtoznátok. 

És én, e század tizes éveiből, 
jobbra és balra, mult és jövő felé 

fordulva hirtelen igy szólnék : igy 
is kérdhetitek, hová lettek ezek 
az idők ? Mert mi, a tizes években, 
megéltünk abból, amit irtunk, Páris-
ban voltunk tanulmányúton, a köny-
veinket harminc és negyvenezer pél-
dányban nyomták : s ha darabot ját-
szott a szinész, Londonból hozatta 
a szinház a ruhát. 

Régi szép idők 1 Milyen különös 
beszélni róla ! És milyen különös, 
hogy akkor ezt a kezdetek kezdeté ' 
nek hittük mindannyian s vártuk 
hatványozott folytatását, azt hittük, 
ti fiatalok, akik átveszitek a lantot, 
automobilotok ülésén hátradőlve, 
mosolyogva hallgatjátok majd naiv 
panaszainkat, hogy nekünk m é g nem 
telt autóra, csak kétlovas gummi-
rádlin szerénykedtünk. Mi, akik a 
Holnap jegyében indultunk s tőletek 
vártuk a Nagy Időket, betetőzését a 
háznak, amit építettünk, milyen fél ' 
szeg, furcsa szerep nekünk, nagy 
idők tanúinak lenni és dicsekedni a 
szerény, szegényes Tegnappal í 

F E C S K É K . . . 
Az hók Kisérleii Színhazában az elmúlt héten je -
lentékeny sikerrel mutatták be Kortész István F-cs-
kék cirnü parasztvigjátékát Siklóssy Pál -endezésé-
ben . A főszerepeket Vágóné Margit K. Haimos 
Ilona, Bacsámi Paula, Nagy Margit, Pataki József, 
Orbán Viola, Doktor János , Sugár Károly, Bánky 

kober t , Makfáry Zoltán játszották 
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A Hazajáró lélek legegységesebben 
íegrajzolt és legtökéletesebb figurája a 
arab hősnője, akinek lényét az iró 
trindbergi kegyetlenséggel, de nem any-
yira nőgyűlölő, mint inkább nőismerő 
lapon állítja be. Ez a fiatal asszony, 
Bajor Gizi) nem is két-, de héromlaki 
letet él, idősebb férjével, (Pethes Imre) 
nnak fiatal társával (Kiss Ferenc) és a 
Tóffal (Petheő Attila), aki a maga cini-
us felsőbbségével legközelebb férkőzik 
iz asszony nem romlott, de hisztériás, 

álmokat hajszoló lényéhez. A három 
férfi közül a férj sem korban, sem tempe-
ramentumban nem illik ehhez a kívá-
natos és minden megszédültsége mellett 
értékes teremtéshez. Érzi is ezt és érzése 
fájdalmas tudattá válik, amikor fölfedezi, 

BAJOR GIZI 
Nemzeti Színház : „Hazajáró lélek" 

Mészöly 'elv. 

A kritika, amely egyébként szeret váll-
íregető lenni, egy színpadi rekruta első 
agyobb művénél, kénytelen volt bosszú-
in az ajkába harapni. Mégis csak hal-
itlan, hogy akad egy fiatal iró, akinek 
;mmit sem kell megbocsájtani ! Maga 

közönség, — amelynek számára a 
arab íródott, — természetesnek találta, 
ogy Zilahy Lajos kiválót nyújt. Ő nem 
kezdő színpadi irót, hanem a kész és 

edvelt irót üdvözölte Zilahyban és igen 
sodálkozott volna, ha nem azt kapja 
ile, amit várt : hangban, fölfogásban, 
irténésben és fölépítésben teljes munkát. 
A Halálos tavasz és Szépapám szerelme 

imü finom lírai regények irója a szin-
adon sem tagadta meg magát, de egy 
rénnyel többet mutatott, mint amennyit 
ddig tudtunk róla. Azt, hogy mondani-
alóit élesen beexponált színpadi képpé 
idja sűríteni s a helyzetek-kivénta len-
ülettel viszi meséjét a végkifejlés felé, 
nélkül, hogy az érdeklődést az utolsó 
:lvonás utolsó jelenetéig pihenni vagy 
láne lankadni engedné. 
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hogy a felesége állandó levelezést foly-
tat épitésztársával. Az asszony és az 
építész egy év óta leveleznek azon a 
diákos, kedves módon, ahogy ez már 
fiataloknál szokásos. A könyvtár egy 
bizonyos könyvének lapjai között bonyo-
lódik le ez a házi postai forgalom. 

Ágoston, a férj, már egy év óta figyeli 

BAJOR GIZI 
Nemzeti Színház : „Hazajáró lélek" 

Mészöly fe/v. 
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ezt az érlelődő vonzalmat a két eg; 
máshoz illő ember között és elhatározz 
hogy félreáll az útból. Rajta ne muljé 
az asszony boldogsága, el fog válni í 
Amerikába megy, a fiatalok pedig legy< 
nek boldogok. Inkább az nyugtalanitji 
hogy az asszony indokolatlanul el-eltí 
vozik hazulról és gyakran ad távollétéi 
vonatkozólag össze nem egyeztethet 
válaszokat. Megbiz tehát egy defektiv« 
(Pethes Sándor), hogy járjon utána 
dolgoknak és adjon Írásbeli jelentés 
feleségének útjairól. 

A detektív jelentése meglepő és kino 
dolgokat tartalmaz. Az asszony eg 
fehérkamáslis, igen elegáns úrral te 
lálkozott, akivel kihajtattak a Hűvös 
völgyi-ut 54. számú villa elé. Itt a fér 
könyörgött a nőnek, hogy jöjjön be 
villába, a nő azonban visszafordul 
Szóval még nem esett el. A férjet le 
sújtja ez a jelentés, de amikor az asz 
szony megérkezik, nem csinál jelenete 
hanem nyugodt kérdést intéz hozzá, hog 
hol töltötte a délutánt. 

— Stilleréknél — hazudja szemreb 
benés nélkül az asszony. 

Ágoston atyáskodva az ölébe ültet 
haszontalan, komisz, kis feleségét éi 
megmagyarázza neki, hogy milyen ve 
szélyes utakra tévedt. Ö már tul vai 
azon a ponton, hogy tragédiát csináljon 
hiszen már előbb elhatározta, hogy e 
fog válni fiatalabb társa javára. Mégi: 
bántja ez a fehérkamáslis ismeretlen 
csak akkor nyugszik meg, amikor a: 
asszony azt hazudja, hogy egy régi éi 
ártalmatlan pozsonyi úrról volt szó, ak 
egyébként már el is utazott. 

Ekkor jelenti be látogatását a gróf 
A gróf állítólag azért jött, hogy szeméi 
lyesen fejezze ki gratulációját egy na5 

gyobb bank építkezési munkáinak el-
nyeréséhez, amely bank élén ő áll 
Ágoston örömmel fogadja a gratulációi 
s nem veszi észre, hogy a gróf látoga-
tása nem egyéb betolakodási ürügynél. 



SZÍNHÁZ! P.I.FJ 

m • . • Engedje megr hogy megcsókoljam" 
PETHEŐ ATTILA és BAJOR GIZI 

emzeti^Szinház : „Hazajáró lélek" • Mészöly (elv. 
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Később azonban a gróf megemlíti, hogy 
még egy apróbb megbízásról is szó van, 
tudniillik az ő Hüvösvölgyi-uti villájának 
átalakiiási munkálatairól. 

— Hányas szám ? — kérdi megdöb-
benve a férj, akit a véletleneknek ez a 
különös találkozása halálosan szivén sujt. 

— Ötvennégy — mondja gyanutlanul 
a gróf. 

A Hüvösvölgyi-ut ötvennégy és a gróf 
fehér kamáslija kétségbevonhatatlanul 
beigazolják Ágoston gyanúját. Heves, 
drámai jelenet után a férj kidobja laká-
sából a betolakodót és átmegy a másik 
szobába, ahová időközben egy szom-
széd vaskereskedésből érkezett csoma-
got tettek le. A férj társának agyán, 
amikor a drámai fejleményeket látja, 
átvillan az ijesztő gondolat, hogy a vas-
kereskedésből érkezett csomag csak 
revolver lehet. Beszalajtja hát érte az 
öreg gazdasszonyt (Kiss Irén), de mire 

. . . Mond Báblka, szeleted apukát ?u 

HORVÁT MARISKA és PETHES IMRE 
Nemzeti Színház : „Hazajáró lélek" 

Mészöly fe \ 

ez a szobába ér, eldörren a lövés. A füg 
göny lemegy, a kép, amit idáig kaptunk 
éles, tiszta, határozott és gyorsütemü volt 
cselekmény, cselekményre következett 
az érdeklődés és feszüllség minden jele 
netnél magasabbra hágott. Zilahy, ak 
építészeket szerepeltet darabjában, magi 
is kitűnő építőmesternek bizonyult és « 
dráma egy tényező kiválásával csak le 
egyszerűsödött két férfi harcává eg> 
asszony körül. De miután ez az eg; 
tényező már kivált és nem fog több« 
visszatérni, legföljebb mint jelenés — 
meg kell ilt állapitanunk, hogy Pethe: 
Imre játékban és fölfogásban a leg 
emberibb és legfinomabb színeket csil 
logtatta meg és bár halála a cselekmén: 
érdekében történt, a magunk érdekébei 
annál inkább sajnáltuk, hogy a tovább 
két felvonás során nem fogunk ennek fér 
fias művészetében gyönyörködhetni. 

A második felvonás a gróf legény 
lakásában játszik, abban a szobában 

, . . . Köszönöm Mária, hogy eljött," 
PETHEŐ ATTILA és BAJOR GIZI 

Nemzeti Szinház : „Hazajáró lélek" 
Mészöly felv. 
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amely közvetlen benyílója a hálószobá-
nak. A cinikus életművész női látogatót 
vár s ez a látogató természetesen nem 
lehet más, mint Mária, a fiatal özvegy. 
Mielőtt azonban Bajor Gizi finom, ideges 
alakja besuhanna e sok kalandot látott 
ház küszöbén, Zilahy, aki a kabarék 
raffinériáján nevelkedett, bemutat egy 
brilliáns inasfigurát (Fehér Gyula), aki 
a maga paraszti mivoltában valósággal 
romlott diplomatává nevelődött vivőr 
gazdája mellett. Ez az inas közvetlen 
utasítás nélkül ugy hazudik, ahogy a 
gazdája érdekei kívánják s a legdrámaibb 
pillanatokban elég neki egy elejtett szó, 
hogy a gróf haditerveit megértse és végre-
hajtsa. S a jelen pillanatban ez a tehet-
ség annál hasznosabb, mert a gróf la-
kására úgyszólván betört a fiatal építész, 
Mária vőlegénye, aki egy ellesett telefon-
beszélgetésből megtudta, hogy Mária 
pontban hat órakor ide ígérkezett. 

A gróf először tagadni próbál, de ez 
nem téríti el az elszánt és halálra ke-
seredett fiatalember abbeli szándékától, 
hogy a gróf lakásán várja be Máriát. 
Mert ő megígérte elhunyt barátjának, 
hogy megvédelmezi Máriát a gróftól és 
mindentől, ami a züllés felé vezetheti. 
A grófnak most egy más ötlete támad. 
Hogy eltávolítsa a lakásból az alkal-
matlan embert, kijelenti, hogy ez a ran-
devú már azért is lehetetlen, mert ő hat 
órára a gazdasági ügyek intézőjét ren-
delte be. 

— Pista — kérdi a becsöngetett inas-
tól — hány órára rendeltem be a gazda-
sági intézőt ? 

— Hat órára — mondja szemrebbenés 
nélkül az inas, aki a botrányos betörés-
ből már úgyis tudja, hogy a két férfiú 
miért néz egymással farkasszemet. 

És most az a meglepő dolog történik, 
hogy pontban hatkor csakugyan beállít 
az uradalom költségvetésével — nem 
ugyan a gazdasági intéző, hanem a ház-
mester, akit az előző jelenetek egyikében 

már szerencsénk volt megismerni. Ezt 
a trükköt már az inas csinálta, a paraszt-
Metternich, aki, mint ebből is látni, 
méltó partnere gazdájának. Az építész 
legyőzve, de nem meggyőzve távozik, 
hogy utána csakhamar megérkezzék 
maga Mária. Utasítás szerint a villa 

BAJOR GIZI 
Nemzeti Színház : „Hazajáró lélek" 

Mészöly felv. 
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hátsó kapuján jött be s igy elkerülte két-
ségbeeséstől félőrült vőlegényét. 

Mária lelkét végzetesen fölzavarta fér-
jének öngyilkossága. Egész lénye állandó 
heves küzdelmet árul el fiatal éveinek 
vágyai ellen és mégis eljött, mert hisz-
térikus lelkét mintegy hipnotikus varázs 
alatt tartja a gróf egyénisége. Lelkiisme-
retfurdalásai állandóan visszaidézik sze-
rencsétlen férjének képét. Ismeretlen em-
berekben, akik eléje toppannak, Ágoston 
arcát, hangját és vádoló szemeit ismeri 
föl és most is, amikor a gróf megbabo-
názó hatása alatt majdnem átadja magát 
a pásztoróra hangulatának, egy hordár-
ban, aki a vacsorát hozta a közeli ven-
déglőből, Ágostont véli megpillantani. 
Hisztérikus rohamot kap, el akar menni, 
de e drámai feszültségü pillanatban kint 
döngetik az előszoba ajtaját. A vőlegény 
visszajött, feltöri az ajtót, beront és rá 
akarja magét vetni a grófra, aki revol-
verrel fogadja az alkalmatlan látogatót. 

.Írja fel nekem a következőket" 
PETHEÖ ATTILA és FEHÉR GÏULA 

Nemzeti Szinház : „Hazajáró lélek" 
Mészöly felv 

SZÍNHÁZI ÉLET - 8 

„ . . . Te! Micsoda rettenetes éjszakáim voltak. 

PETHES IMRE és BAJOR GIZI 
Nemzeti Szinház : „Hazajáró lélek" 

Mészö>y felv. 

Mária a szituáció megsemmisítő hatása 
alatt szinte eszméletlenül könyörög vőle-
gényének, hogy vigye el ismét, vissza 
gyermekéhez és a tiszta élethez, de az 
építész nem hallgat rá. Elmegy meg-
roppant lélekkel és összetört hittel és 
otthagyja a tehetetlenül vergődő Máriát 
szabad zsákmányul. 

Világos, hogy a grófot nem a nő ér-
téke, mint inkább a kaland különleges-
sége érdekli ebben a tragikus játékban 
s igy nincs mit csudálni, hogy három 
hét múlva, egy csúf téli hajnalon Mária 
zilált lélekkel visszalopódzik az elha-
gyott hajlékba, hogy magéhoz vegye kis-
lányét és megpróbálkozzék a tisztessé-
ges, munkás élettel. Egy Aréna-uti mo-
ziban kapott pénztárosnői állást. Az 
épitész még nincs itthon. Az utóbbi 
időben azt a rossz szokást vette föl, 
hogy reggel jön haza. Mária megdöb-
benve hallja, hogy az épitész Szegedre 
költözik és kétségbeesése határtalan lesz, 
amikor megtudja, hogy magával akarja 
vinni a kis lányt is, mert nem akarja őt 
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» . . . Két kia vércsöpp" 
KISS IRÉN és BAJOR GIZI 

Nemzeti Színház: „Hazajáró lélek" Mészöly re.<-
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kiadni a méltatlan anyának. Megérkezik 
az épitész és most heves és megrázó 
drámai jelenetek között halad a cselek-
mény a szerencsés megoldás felé. Mária 
már megtört s a megbocsájtás az igazi 
férfierények közé tartozik. S amikor meg-
enyhült szivvel ismét egymásra tudnak 
nézni, a szerző siet az utolsó megoldat-
lan problémát is elintézni. Mária lelkén 
még egy sötét felleg ül : az öngyilkos 
férj egyre visszatérő víziója. Jön egy 
ember, aki több mint tiz éven keresztül 
hozta a házba a villanyszámlát, ez a 
derék hivatalnok most nyugalomba vonul 
és utoljára el akar köszönni klienseitől. 
Ez az ember ismét az öngyilkos Ágoston 
arcát mutatja Máriának, de ezúttal a 
megbékélés szimbóluma gyanánt hat, 
hiszen búcsúzni' jött. S a függöny har-
madszor is lemegy s a közönség ugyan-
csak boldogan tapsol e békés megol-
dásnak, amely lecsillapítja a felzaklatott 
sziveket. 

„Vájjon milyen sorja van most a mi 
nagyságánknak ? 

SZATHM/lRy és KISS IRÉN 
Nemzeti Színház : „Hazajáró lélek" 

Mészöly /V Ív. 

„ . . . Őnagysága 2 óra 40 perckoi kilépett 
a kapun . . . " 

PETHES SÁNDOR és PETHES IMRE 
Nemzeti Szinház : „Hazajáró lélek" 

Mészöly-feli • 

Bajor Gizi, Kiss Ferenc és Petheő At-
tila művészetüknek teljességét adták Zi-
lahy Lajos darabjához. Bajor hisztériába 
hajló ideges remegése. Petheő Attila 
romlott, de bölcs fölénye és Kiss Ferenc 
őserejü kitörései e drámai finomságokban 
gazdag műnek minden pillanatét, vivódó, 
vergődő élettel töltik meg. S ugyanezt 
mondhatjuk a darab epizódfiguráiról, 
Kiss Irénről, akinek gazdaasszonya 
csupa sziv és aggódás, Fehérről, a pa-
raszt-diplomata inasról, akinek min-
den mozzanatát derűs mosoly kiséri, 
a fiatal Pethes Sándorról, aki édesapjá-
nak árnyékában is megérezteti hogy 
nem a Herbertek fajtájából való és a 
többiekről, akik kisebb szerepeikben tö-
kéletesen beilleszkedtek a kiválóan ren-
dezett előadás nívójába. A rendezés 
egyébként Horváth Jenő munkája s ez 
már egymagában garanciát nyújt az 
előadás stílusáért. 
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. . . akár milyen jeges eső esik, mégis föl' 
keresi . . . Akármilyen nehezen ment is, 
mégis csak eljött Lehár Ferenc a Sárga ka-
bát főpróbájára. Hiába tiltották meg a szi-
gorú orvostanárok Lehár mesternek, hogy 
nem szabad vonatra ülnie, amig teljesen 
egészséges nem lesz, nem tudott ellentállni 
a sok táviratnak, kül-
döncnek, hivő szónak, 
amit Beöthy vezér-
igazgató küldött utána, 
no meg — nem tudott 
ellentállni a szivének, 
amely akkor is lett 
volna, ha személyesen 
nem is jelenik meg. 
Mert Lehár mester ba-
bája a Király Szinház. 
régi szerelője, el nem 
muló örök szerelme. 
Tehát Lehár mester iga-
zán szereti a Király 
Színházat és az a siker, 
amelyet itt arat, értéke-
sebb és becsesebb néki 
London és New-York 
minden elismerésénél. 

Közvetlenül a főpróba 
előtt robog be a Ki-
ály Színházhoz, egye-

nesen fel az irodaba, 
ahol természetesen lel-
kes örömmel fogadta 
a mestert mindenki. 

A főpróba közönsége 
már gyülekezett, hamar 
hire ment annak, hogy 
itt van Lehár mester. 
Az újságírók siettek föl 
az irodába, hogy meg-
interjúvolhassák a vi-
lághírű komponistát, aki 
alig győzte a kérdezős-
ködéseket és alig győzte 
fogadni az előzetes 
gratulációkat. 

Természetesen, egy-
szerre csak egy ember-
rel tud ott beszélni és 
amig Szomory Emil 
nem engedte ki a jegy-
zetei karmai közül, ad-
dig Faragó Jenő a kis 
H e r c z e g e t faggatta 
Lehár-intervjuért. Föl 
sem tételezheti senki, 
hogy a Színházi Élet hiányozhatott erről az 
érdekes színházi eseményről. Amig Lehár 
Ferenc elmesélte Szomorynak, hogy Bécsben, 
a Stadttheaterben, a Libellentanz premiérjén 
olyan beteg lett, hogy hetekig őrizte az ágya 
és hogy most is csak megszökött az orvosai 
elől ; továbbá elmondotta azt is, hogy most 

A „Li-csing-Iu", a .Sárga kabát" s lágere 

egy ismeretlen, illetve magát megnevezni 
nem akaró librettista pompás szövegkönyvé-
hez csinál muzsikát és amig a kis Herczeg 
elmesélte Faragó Jenőnek az egész útlevél 
történetét, , a hirtelen utazást, addig a 
Színházi Élet is szorgosan figyelte az ese-
ményeket. 

Beöthy László hallat-
lanul örvendett annak, 
hogy Lehár Ferenc 
megérkezel!, de azért 
mégsem engedte le a 
mestert az előadás, 
illetve a főpróba meg-
kezdése előtt a szín-
padra. 

Majd csak az első 
fölvonás után, amikor 
gratulá ni lehet — mon-
dotta Beöthy és Lehár 
Ferenc belenyugodott 
a vezéri határozatba. 
Marthon Géza. a kar-
mester úgyis nyomban 
az irodában termett, 
amikor megtudta, hogy 
itt a szerző, mert egy 
jó karmesternek min-
dig, még a főpróba 
előtti pillanatban.is van 
mit kérdezni a kompo-
nistától, különösen, ha 
az a komponista Lehár 
Ferenc. 

A f ő p r ó b a publi-
kuma odalenn izgatot-
tan várta, hogy felhan-
gozzék az ouverture és 
zgatottan viárta, hogy 
Lehár megjelenjék a 
nézőtéren. Amikor Le-
hár Ferenc alakja fel-
tűnt az igázgatósági pá-
holyban, viharzó taps 
zúgott fel a nézőtéren, 
amely mindaddig tar-
tott, amig a karmesteri 
pálca jelt nem adott 
a zenekarnak. Termé-
szetesen, a nyitány után 
még lelkesebben hang-
zott fel a taps és Lehár 
mester hajlongva kö-
szönte meg az elisme-
rést, mely az első felvo-
nás után lelkesedéssé, a 

második után pedig elragadtatássá növekedett. 
A többi már az előadás krónikásainak 

tolla alá tartozik. A Színházi Élet a Sárga 
kabátról, jövő héten ad számot. Ebben irjuk 
majd le milyen sikert aratott Lehár remek-
müve és közölni fogjuk a Sárga kabát leg-
szebb jeleneteinek fényképfelvételeit. 
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Ibsen, az északi óriás márványsulyu iro- olyan előadásban, amely díszére és becsületére 
dalmi alakja diadalmat ült a Vígszínház szin' válik nemcsak a Vígszínháznak és a szereplő 
padján és május melegére elhozta a színházi színészeknek, nemcsak az egyetemes magyar 
szezon legnagyobb eseményét. AVigszinházban színművészetnek, hanem szimbolikus össze 
előadták a John Gábriel Borkman-t, előadták gyűjtője lehet az egész magyar kulturának. 

A John Gabriel Borkman, 
Ibsennek legsúlyosabb, talán 
legtökéletesebb színdarabja. 
Előadási szempontból ez a 
darab minden szinjátszási és 
rendezési képességet igénybe 
vesz. Valamennyi Ibsen-da-
rab között ez szerepel arány-
lag legkevesebbet az európai 
színházak műsorén, éppen 
azért, mert John Gabriel Bork-
mant vagy nagyon jól kell 
játszani vagy sehogyan se. 

Külföldön vannak olyan 
színészek, akik soha mást 
nem játszanak, mint Ibsen-
szerepeket. Még ezeknek is 
probléma Borkman, még ezek 
is bizonytalanul nyúlnak 
hozzá a tragikus sorsú bankár 
élete történetének szomorú 
alakjaihoz. A Vígszínház, 
amelynek színpadán éppen 
olyan otthonos Flers és Cail-
lavet, mint Bernstein, Molndr 
Ferenc vagy Verneuille, ahol 
a felszínes értékű bohózattól 
a Makrancos hölgyig, az ope-
rettől a történelmi drámáig 
mindent eljátszottak már, 
most a legdíszesebb ékkövét 
illesztette ebbe a sorozatba 
és egyben ezzel tetézte be 
kivételes színházi múltját. 

A John Gabriel Borkman 
Vigszinházi előadása a szó 
legkomolyabb értelmében vett 
szenzáció. Nincs más szó reá, 
mint ez a rikító kifejezés, 
mert amit a Vígszínház ezzel 
az előadással produkált, az 
már tul van minden határon, 

GOMBASZÖGI FRIDA amelyet a kritika bármilyen 
(Gunhild) szigorú szempontjai is el-

Vigszinház — „John Gabriel Borkman" Angelo foto é r h e t n e k . 
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Templomi áhítat tölti be a nézőteret a John 
Gabriel Borkman előadásain, mert már az 
első jelenések után mindenki megérti, hogy 
alkotó művészek műhelyében ül és tanuja a 
művész legszentebb, ihleteit pillanatainak, 
mert csak művészi ihlettel lehet olyan négy 
színészi alakítást megjeleníteni, mint amilye-
nek Varsányi Iréné, Gombaszögi Fridáé, He-
gedűs Gyuláé és Szerémy Zoltáné, és csak 
ihletett művészlélekkel lehet a színpadi ren-
dezésnek olyan jelentőségeket adni, mint 
amilyent és amennyit ebben az előadásban 
Jób Dániel adott. 

A Vígszínház huszonhétesztendős történe-
tében sok jelentékeny színházi esemény fordult 
elő, sok sikert könyvelt már el a színház 
naplója, de olyat, amilyent a John Gabriel 
Borkman előadása hozott a számára, még 
egyetlenegyet sem. Elszédülve jönnek ki az 
emberek a színházból előadás ulán és szava-
kat nem találnak a csodálat kifejezésére. íme 
négy szinész, akik hosszú 
esztendők ezerféle könnyű 
és nehéz, súlyos és súlyta-
lan, hálás és hálátlan 
színészi alakítása után el-
érkezett a művészetben 
odáig, ahová Ibsen elér-
kezett a John Gabriel Bork-
manban. 

Boldog büszkeséggel kell 
ünnepelni mindenkinek a 
John Gabriel Borkman vig-
szinházi előadását és a 
hála szavaival köszönteni 
mindenkit, aki ebben az 
előadásban szerepet ját-
szott. Nem is maradt el 
az ünneplés senki részé-
ről, aki át tudta érezni a 
vigszinházi előadás értékét 
és nem marad el a közön-
ség részéiől sem, amely-
nek minden rétegében gyö-
keret lud verni Ibsen hal-
hatatlan szellemének irói 
tehetsége és filozófusi 
igazságai. 

John Gabriel Borkman 
csak egy név, csak egy em-
ber, aki szinbolikus alakja 
az emberi hiúság és nagy-
ratörés tragédiáinak. Nem-
csak családi dráma az, ami 
a John Gabriel Borkman-
ban történik, nem csak az 
önmagával meghasonlott, 
bűnbe került bankár lelké-
nek összeroppanása, ha-
nem fotografikus hűséggel 
megrajzolt mása egy egész 
embertípusnak, sőt nagyon 
kevés kivétellel, minden a 
John Gabriel Borkmané-
val hasonló helyzetben 
élő ember típusának. És a Vígszínház 

részvét, a szánalom, amely az összeroppant 
ember iránt lelkünkben feltámad, nem csak 
Borkmannak szól, hanem mindenkinek, aki 
a hiúság, a nagyratörés áldozata, aki elesik 
az anyagi és szellemi dicsőségért vivott har-
cok sokszor nem is olyan becsületes mezején. 

Bizony Borkman sem a becsület mezején 
esett el és bizony sokan vannak, akik bűnét 
nem bocsájtják meg, mint ahogy nem bo-
csájtja meg az asszony, akinek életéért éle-
tével volt felelős, a felesége. De, amint hogy 
akadnak birók, akik marasztaló ítéletet hoz-
nak pőrében, ugy akadhatnak olyanok is, 
akik azt mondják : 

— Uram, Istenem, te adtad lelkünknek 
a hiúság és nagyratörés vágyait — én meg-
bocsájtok ennek a szerencsétlen embernek I 

Végig vibrál a gondolkodó ember agyán, 
hogy tulajdonképpen hol is kezdődik Bork-
man bankár tragédiája. Ibsen csak akkor 
huzalja szét a függönyt, amikor ez a tragédia 

VARSÄOT1 IRÉN és BERCZY GÉZA 
(Ella) (Erhart) 

„ J rhn Gábriel Borkman" Anpelo foro 
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HEGEDŰS GYULA és SZERÉMY ZOLTÁN 
Borkman) (Foldsl) 

Vígszínház : John Gabriel Borkman Angelo frto. 

Az első felvonás színhelye : ebben a ház-
ban Borkmanné szobája. Hideg, északi ko-
morság. szomorúság ennek a szobának a 
hangulata. Borkmanné — nyolc esztendő 
óta — amióta férje a börtönből kiszabadult, 
nem érintkezik urával. Nem látják egymást, 
nem beszélnek egymással — mintha egymás 
száméra mind a ketten meghaltak volna. 
Borkman a fölötte lévő szobában lakik, 
amelyből nyolc esztendő óta nem mozdult 
ki. Mindössze két ember van, akikkel néha 
beszélni szokott, ifjúkori barátja, Foldal és 
annak leánya, Frida. Borkmanné nővére is 
csök évente egyszer keresi föl a családot, 
akkor is rendszerint titokban érkezik és ő 
sem szokott Borkmannal beszélni. Ellának 
más oka van erre, nem a harag, mert Ella 
régen megbocsájtotta sógora bűnét . . . Egy-
kor régen, évtizedekkel ezelőtt, szerették egy-
mást Ella és Borkmann,. . . Borkman hű-
telen lett, feláldozta szerelmét nagy rátörő 
céljainak, Ella azonban hü maradt hozzá és 
szerelméhez mind mostanáig. 

Borkmanék egyetlen gyermekét, Erhartot 
Ella nevelte fel. Még kis gyermek volt, ami-
kor a családdal ez a szerencsétlenség tör-
tént, Ella elvitte magával, hogy ne ebben a 
szomorú családban töltse el gyermekéveit. 
Most már pár év óta idehaza van Erhard, 
szép szál fiatalember, aki most eay nem 
egészen feddhetlen életű asszony, Wiltonné 
hálójába került. 

Hideg, havas este van, az ablakon át be-
fehérük a hó — Borkmanné ott sóhajtozik a 
szobájában, amikor megérkezik Ella. A nő-
vérek évek óta haragban élnek, csakrem 

— vagy ha megfelelőbb irodalmi értelmezésű 
a szó : dráma — már tizenhárom esztendő 
óta tart. 

* 

John Gábriel Borkman bankár tizenhárom 
esztendővel ezelőtt bünt követett el. Csalt, 
sikkasztott, elspekulálta azokat az érték-
papírokat, amelyeket a felek a bank kezelé-
sére bíztak. Hatalmas üzleti vállalkozások 
sarkalták ambícióját ; gyárakat akart alapítani, 
vasutvonalakat építeni, híresnek lenni, gaz-
dagnák, felvinni a legmagasabbra a John 
Gabriel Borkman nevet, amelyet már ekkor 

jól ismertek. A tervekhez pénz kellet t—csak 
rövid időre — nem volt — szerezni kellett. 
Dehogy is akart Boikman lopni — majd 
visszateszi a helyére az elsajátított érték-
papírokat, egy hét, kettő, mire kell, meglesz, 
senki sem fogja észrevenni, miért ne segítsen 
magán, amikor másnak nem árt ezzel! Nem 
sikerült a terv, csak még egy hét kellett 
volna és akkor minden rendbe jön, de ezt 
az egy hetet nem lehetett kivárni. Rájöttek 
a lopásra, letartóztatták, három évi vizsgálati 
fogság, öt évi börtön — azóta pedig nyolc 
esztendő telt már el és a Borkman család 
itt él szégyenben és boldogtalanságban ab-
ban a házban, amelyet Borkmanné nővére, 
Ella engedett át számukra. 

Ennyit kell tudni a történeinek abból a 
részéből, amely nem előttünk megy végbe 

GOMBASZÖGI FRIDA és VARSÁNYI IRÉN 
(Gunhild) (Ella) 

Vígszínház : „John Gabriel Bookman" Anpeto fotn 
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HEGEDŰS G7ULA (Borkmann) és VARSÄNyi IRÉN (Ella) 
Vígszínház — „John Gabiiéi Borkman" Argelo foto 
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azóta, amióta az a szomorú esemény történt. 
Pedig Ella csak nemeset és jót tett a csa-
láddal, de hát a régi dolgok — férje szerelme 
nővére iránt — meg az anyai féltékenység, 
elhidegitették a kiüszke és dacos természetű 
Borkmanné szivét. Gunhild — Borkmanné — 
a fiát félti Ellától, mert tudja, hogy az meny-
nyire szereti a fiát, aki Ellában nem is nagy-
nénjét, de anyját látja. 

Ella most azért jött, hogy a Borkman-
családban helyreállítsa a családi békét. Érzi, 
hogy halála közeleg, nem akarja szemét ad-
dig lehunyni, amíg családját ilyen rettenetes 
boldogtalanságban tudja. Pár hónapja van 
még az életből hátra, szeretné, ha ezt a pár 
hónapot Erhard mellette töltené el, de Gun-
hild hallani sem akar arról, hogy a fiát át-
engedje nevelőanyjának. Borkmanné Erhard-
ban látja azt, aki majd helyreüti azt a csor-
bát, amely a Borkman nevén esett és ak-
éltal a Borkman név megint ünnepelt és 
megbecsült lesz. A két testvér nem tud meg-
egyezni, hogy Erhart idehaza maradjon-e, 
vagy Ellához költözzék, végül is megérkezik 
a fiu, az ő akaratára bizzák a döntést. Ella 
az anyai szeretetet is fölülmúló örömmel látja 
viszont nevelt fiát és Erhart is nagy öröm-
mel csókolja meg nevelőanyját, de Gunhild 
nem szívesen látja ezt a szeretetet. Erhard-
dal együtt ide jött Wiltonné is, akit nem szí-
vesen látnak ebben a házban és akinek ke-
zei közül Ella minden áron ki akarja szaba-
dítani Erhartot. Wiltonné, szépsége és érzé-
kisége azonban rabul ejtette a tapasztalatlan 

GOMBA SZÖGI FRIDA és SITKEY IRÉN 
Vígszínház : „John Gabriel Borkman" 

Anuct" roto 

SZÉKELY LUJZA (Frida) 
Vígszínház : John Gabriel Borkman 

Ange'o foto 

fiatalembet, aki bejelenti, hogy ma este Wil-
tonnéval együt táncmulatságra megy Hinkei 

.ügyvédhez. Ez a Hinkei ügyvéd az az ember 
aki Borkmant tönkre tette és most ezekke 
tart fent barátságot Erhard — Wiltonn« 
kedvéért. 

Ella, szinte könyörög Erhartnak, hogy ma 
radjon idehaza és menjen el vele, hogy élete 
utolsó idejének egyetlen öröme legyen, d< 
Erhard, bármennyire szereti is nagynénjét 
arra hivatkozik, hogy el kell mennie,megigérti 
Wiltonnénak, majd haza jön és akkor be 
szélgetnek a jövőről. 

A második fölvonás Borkman szobájába! 
történik. Nyolc esztendő óta él ebben a szo 
bábán Borkman, önkéntes számkivetésben 
Kél̂  ember keresi csak fel, ifjúkori barátji 
Foldal és ennek leánya, aki zongorázik Bork 
mannak. Egyébként naphosszat föl-alá jár 
kál a szobában, nehéz, súlyos, lépéséne] 
döngése lehalletszik Borkmanné szobájába 
mintha a sors lábai kopogtatnának a büszk 
és szerencsétlenségében meg nem törő asz 
szony szivének ajtaján. 

Ezen az estén is éppen nála van a ki 
Frida, hogy zongorázzék a szomorú órákbai 
elmeséli, hogy ma este Hinkei ügyvédékné 
fog játszani, ahol Erhart is ott lesz. Azutái 
jön az édesapja Foldal. Különös, kedves, él 
dekes ember ez a Foldal. Ifjú korában köl 
tőnek készült, de családi körülményei reál 
sabb pályára kényszeritették. Akkor valam 
verses tragédiát is irt és azótd is él benn 
a remény, hogy ezt a művét még valahc 
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BERCZ7 GÉZA (Erhart) és GOMBASZÖGI FRIDA (Gunhild) 
Vígszínház - „John Gabriel Borkmann" Angela foti 
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elő fogják adni. Vigasztalja Borkmant, végig-
hallgatja a történetet és céljait ahányszor ide 
jön, Borkman viszont benne táplálja a hitét, 
hogy egykor még a világ meg fogja ismerni 
költői nevét, mert műve tehetséges. Most is 
erről beszélgetnek. Foldal elhozta magéval a 
müvét, amelyen újból javításokat végzett és 
fel akarja olvasni Borkmannak, aki viszont 
újból a saját történetével foglalkozik. Azt 
mondja, érzi, hogy közeleg már az elégtétel 
órája, érzi, hogy el fognak hozzá jönni, ide 
a bankból és fölkínálják állását. Most első 
izben fejezi ki Foldal azt az aggodalmát, 
hogy nem tud hinni Borkman céljai eléré-
sében. Ez a pár szó elválasztja a két bará-
tot, akiket eddig is csak az tartott össze, 
hogy egymás hiúságát élesztgették, Borkman 
is azt mondja, hogy Foldal nem tehetséges, 
máskülönben már régen észrevették volna. 

BERCZ7 és LÁZÁR MÁRIA (Erhart és Wiltonné) 
Vígszínház — John Gabriel Borkman 

Ang-elo foto 

Összevesznek. Borkman egészen hideg és 
kegyetlen szavakkal csaknem kidobja barát-
ját, aki magányának egyetlen vigasztalója volt. 

Ezen az estén Ella felkeresi Borkmant. 
Fájdalmasan beszél azokról az időkről, ami-
kor még szerették egymást és közli Borkman-
nal, hogy Erhartot szeretné magával vinni. 
Borkman szívesen venné ezt, mert ezzel 
akarja jóvá tenni azt a bűnét, amelyet Ellá-
val szemben ifjúkorában elkövetett. Ella arra 
is ráveszi Borkmant, hogy hagyja el már 
önkéntes rabságát és béküljön ki feleségével. 

Borkman teljesítette Ella kívánságát, le-
megy feleségéhez, hogy kibéküljön vele. Gun-
hild meglepetve fogadja férjét, de nem a meg-
bocsájtás és kiengesztelődés, hanem újra a 
szemrehányás és harag szavaival. Ez a nyolc 
esztendő sem volt elég arra, hogy férje bot-
lását megbocsájtsa. Borkman lelkében még 

mindig él a munka és alkotás vágya, 
helyre akarja hozni botlását, újra 
akarja kezdeni az életet és ezt el-
mondja feleségének, de Gunhild 
nem bizik már férjében, mindent 
csak fiától vár. Erhart megjön, de 
hallani sem akar anyja terveiről, 
sem arról, hogy édes apjával men-
jen ki az életbe és segítsen neki 
abban a munkában, amellyel a 
család régi tekintélyét vissza akarja 
szerezni 1 Erhartot azonban semmi 
sem tériti el szándékától, bejelenti, 
hogy bármennyire is szereti szüleit, 
nem engedi el ifjúsága örömeit, Élni 
akar, élvezni a fiatalságot, a szerel-
met. Wiltonnéval együtt még a mai 
napon külföldre utazik, mert enélkül 
az asszony nélkül nem tud élni. 

Egyedül marad hát Borkman és 
Borkmanné és egyedül marad Ella 
is. akinek ez a f>u több, mint az 
édesanyjának. Borkman most már 
azt mondja, hogy nem marad to-
vább ebben a házban, megy ki az 
életbe dolgozni, a munkának élni — 
lelkének beteg kitörésével tépi ::el 
az ajtót és rohan ki, a hideg, bi-
zonytalan havas, téli éjszakéba. Ella 
nem hagyja Borkmant egyedül, nem 
törődik nővérével, aki még ebben a 
jelenetben is töretlen, büszke terem-
tés marad, utána rohan Borkmannak, 
akit még ebben a halálos tragédiá-
jában is hűségesen szeret. 

A dráma utolsó színhelye : hóval 
borított, hideg éjszakai táj. Ott áll 
Borkman a ház küszöbén, amelyet 
soha többé nem akar átlépni. Ella 
hiába hívja, hogy térjen vissza, ne 
menjen így néki a bizonytalanság-
nak, Borkman lelke most már a láz 
hatalmában van. Az öreg Foldal jön, 
elmeséli, hogy leányát milyen sze-
rencse érte. Wiltonék magukkal 
vitték, hogy külföldön folytassa ta-
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SZERÉM7 ZOLTÁN (Foldal) 
Vigszinház — „John Gabriel Borkman" Angela foto 
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nulmányait, még azt sem bánja, hogy éppen 
az a szánkó gázolta át a lábát, amelyen 
leánya ült Wiltonékkal Azután elmegy Fol-
dal, ott maradnak Ella és Borkman, felke-
resik azt a helyet, ahol ifiu korukban annyit 
ábrándoztak. Borkman letekint a völgybe, 
a város fölé, a bánya felé, ott zakatolnak a 
gyárak, ott füstölnek a kémények, az ő élete 
álmai, vágyai céljai, őt várják, őt akarják, 
megy vissza hozzájuk, beteljesedik minden, 
amit akart, amiért élt, szenvedett és amiért 
most — meghal. Meghal ott a hóhullámos 
éjszakában, amikor nyolc esztendő után elő-
ször lépett ki az isten szabad ege alá. Sorsa 
beteljesedett, csak halála hozott megnyug-
vást emberi bűnöktől és szenvedélyektől 
gyötört lelkének. Gunhild, megtörten ér férje 
holttestéhez és most már kibékül nővérével, 
aki szép ősz fejét, jóságos haléiba kisérő 
szerelemmel simitja a halott Borkman hi-
degülő szivéhez. 

Mélységes, sötét, fájdalmas tragédia. Nem 
egy emberé, egy egész családé, akik vala-
mennyien a sors játékai, akaratlan kicsi lap-
dák a végzet szeszélyes kezében. 

A világszellem kápráztató zsenije él az 
irás és szó minden szavában, amit ebben a 
színdarabban elmondanak. Hódolat és bá-
mulat hagyhatja el a szivet ennyi tökéletes-
ség láttára, amennyit Ibsen irói és filozófusi 
zsenije ebben a darabban összehalmozott. 
És hódolat és bámulat a Vígszínház zseniá' 
lis előadásának, amely a realizmus és az 
ideális színjátszás felülmúlhatatlanul töké-

HEGEDÜS GYULA 
(Borkman) 

Vígszínház — John Gabriel Borkman 
Angela foto 
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BERCZy GÉZA 
(Erhart) 

Vígszínház — John Gabriel Borkman 
finge/o foto 

letes eszközeit állította sorba, hogy Ibsen 
remekmüvét méltó módon adhassa elő. 

Jób Dániel rendezői munkája maga is 
költői munka. 

A szereplők neveit külön tanulmányok ke-
retében kellene feljegyezni Varsányi Irén, 
Gombaszögi Frida, Hegedűs Gyula, Szerémy 
Zoltán, nemkülönben Berczy Géza és Lázár 
Mária a legteljesebp Ibsen-előadás alakjait 
építették fel elmélyedő, nemes művészettel. 
Egyenként nem is lehet e helyen a hódolat 
szavait elmondani a magyar színészet eme 
négy kiemelkedő nagysága előtt. Varsányi 
Irén a jóság, asszonyi gyöngédség, anyai 
szeretet, nagylelkűség, mártiromság szívvel 
faragott márványszobra. Gombaszögi Frida 
a női büszkeség a töretlen északi egyenes-
ség, a magábavonuló csendes fájdalom és 
titkos, benső szenvedés plasztikus megjelení-
tője, Hegedűs Gyula a szerencsétlenségében 
is egyenes tartású, hiúságtól átitatott lelkű, 
örökké forrongó, kemény férfi ábrázolója, 
Szerémy Zoltán a romlatlan évtizedek csaló-
dásain tul is ideálista ember-tipus ritka pél-
dánya. Dicséretére é<* büszkeségére vélhatik 
a fiatal Berczy Gézának- és Lázár Máriának, 
hogy ilyen nagyságok között becsülettel állták 
meg helvüket. Kisebb szerepekben Sitkey 
Irén és Székely Lujza figyelemreméltó tehet-
ségükről tettek tanúságot. A Vígszínház elő-
adásának teljes illúziót keltő művészi dísz-
leteit Málnay Béla tervezte. 



SZÍNHÁZI ÉLET - 21 

Rózsahegyi'bankett az Otthonban 
Az igazi barátok nagy bajban vagy nagy 

örömben látszanak meg. Rózsahegyi Kálmánt 
nagy öröm érte : örökös tagja lett a Nemzeti 
Színháznak. És ezt az örömöt követte az az 
öröm, hogy az Otthon írók és Hírlapírók Köre 
sietett díszvacsorával tanúsítani régi tagjához, 
Rózsahegyi Kálmánhoz való szeretetteljes 
ragaszkodását. 

Az ünnepi vacsora 
első szónoka Pakots 
József volt. Lendületes, 
szép beszédben üdvö-
zölte a művészt és mi-
kor a poharát Rózsa-
hegyi Kálmánnak, a 
Nemzeti Szinház örökös 
tagjának egészségére 
ürítette, percekig zúgott 
a taps és éljenzés vi-
hara. Rózsahegyi meg-
hatottan, nagyon ked-
ves és meleg szavak-
kal köszönte meg az 
ovációt. 

Sok szónoklat esett 
még az éjszaka folya-
mán, de néhányat külön 
ki kell emelni közülök. 
Elsősorban természete-
sen a Rákosi Jenőét. 
A nagy publicista többek között kifejtette, hogy 
eleintén kétségei voltak Rózsahegyi tehetségét 
illetőleg, mert mindig azt tapasztalta, hogy a 

komikusok egyik ismertetőjele : szivük igazi 
vágya egy nagy tragikus szerepet eljátszani. 
Rózsahegyiről azonban kiderült, hogy ő kivé-
tel a szabály alól, sohasem vágyott idegen 
szerepkörökre, mégis nagy művész. Heltai 
Jenő a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete 
nevében köszöntötte az uj örökös tagot és 
méltatta azt a hatalmas munkásságot, amelyet 

Rózsahegyi az Írókkal 
karöltve folytatott a 
magyar kultura nagy 
eszméjéért. Gál Gyula, 
a Nemzeti Szinház mű-
vésze az „örökös tagok" 
nevében mondott fel-
köszöntőt. Halász Lajos 
humoros köszöntőjét 
minduntalan viharos 
kacagások szakították 
félbe : párhuzamot vont 

V. fizetési osztály 

I 

RÁKOSI JENŐ és RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
az Otthon-Kör banket t jén 

méltóságos urainak kü-
lönféle árnyalatai kö-
zött. Kun Andor költői 
szárnyalású, szép szó-
noklatban Rózsahegyi 
igazi nagyságát dicsői-
tette, aztán a magyar 
fiakat szülő anyák gyö-
nyörű eszméjéről szólva 

Rózsahegyi édesanyját köszöntötte. Ez volt 
az est legmeghatóbb momentuma, az ünnepelt 
művész könnyek közt ölelte meg a szónokot. 

A RÓZSAHEGYI-BANKETT RÉSZTVEVŐI 
Harsányi felv. 
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Készülődés a Beöthy'-jubileumra 
A Magyar Színház színpadán illusztris 

fársaság találkozik mostanában délelőt-
tönként. Ez a társaság : a „Kovácsné" 
cimü vígjáték szereplői', amely magá-
ban foglalja az Unió öt színházának leg-
jobbjait. Magát a Magyar Színházat 
Tarnay Ernő, a darab rendezője kép-
viseli elsősorban : de itt van Törzs Jenő, 
Uray Tivadar, Titkos Hona, Forrai Rózsi, 
Pécsi Blanka, Darvas Lili, Körmendy 
János, Z. Molnár László, Kabos és Réthey 
is. A Király Színház részéről : Honthy 
Hanna és Rátkai Márton ; a Belvárosi 
Színházból : Gellért Lajos és Kertész 
Endre ; a Blaha Lujza Színházból : Szir-
mai Imre és Tamás Benő ; az Andrássy-
uti Színházból : Bársony István. 

Látnivaló ebből, hogy a „Kovácsné" 
parádés szereposztásban kerül szinre ; 
ami természetes is, hiszen a Beöthy 
László jubileumára adják elő a rend-
kívül mulatságos darabot, amelynek a 
szerzője Beöthy s amely valamikor a 
Vígszínház műsorán szerepelt. Most így 
fest majd a színlap : 

KOVÁCSNÉ 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Beöthy László 

Rendező : Tarnai Ernő 
Személyek : 

Bathó — Törzs Jenő 
Joób Laci Uray Tivadar 
Kovács József Rátkai Márton 
Aranka, a felesége Titkos Ilona 
özvegy Cserepyné Forrai Róza 
Biri, a leánya Darvas Lili 
Marosi Marianne Pécsi Blanka 
János, Bathó inasa Körmendy János 
Rendőrfogalmazó — Z. Molnár László 
Rendőrirnok Kabos Gyula 
Végrehajtó Szirmai Imre 
Becsüs Tamás Benő 
Szobaleány Kovácséknál Honthy Hanna 
Irodaszolga — Réthey Lajos 
Árverező Kertész Endre 
Csurapé Bársony István 
Svoboda — - Gellért Lajos 

Éppen csak egy név hiányzik erről a 
szinlapról — a Molnár Feienc neve. 
A kitűnő iró a szerzőt : Beöthy Lászlót 
helyettesíti a próbákon ; mert Beöthy 
természetesen nem vesz részt semmi-
képen az ő ünnepének előkészítésében ; 
viszont Molnár Ferenc ösmeri legjobban 
az intencióit. 

Magukról az előkészületekről külön-
ben nem szabad még elárulni semmit. 
Annyi bizonyos, hogy nem sablonos 
jubileum lesz ez, hanem valami egészen 
más, valami egészen uj — amilyent csak 
igazi művészek tudnak rendezni. Annyit 
azonban elárulhatunk mégis, hogy — 
Honthy Hannának néhány szavas szerep 
jutott mindössze ; de — énekelni is fog 
ez a szobalány ; még pedig a Beöthy 
László hires dalát, a „Két vereb"-et. 

Kis szerep, nagy szerep : az ezutlal 
teljesen mindegy. Mindenki egyforma 
szeretettel és egyforma ambícióval pró-
bál ; mindenki azon van, hogy — a 
„Kovácsné"-nak nagy sikere legyen. 
Hiszen, ha ezzel a szereposztással me-
hetne mindig, — hamarosan megérné a 
100-ik előadást. 

A tünemény 
A Renaissance Színházban a jövő hét 

keddjén ismét irodalmi premier lesz. A ma-
gyar regényirógárda egyik legtehetségesebb 
tagja, Orbók Attila irt háromfelvonásos víg-
játékot, amelynek cime „Tünemény" és ezt 
a darabot tartogatta Bárdos Artúr a Re-
naissance Színház publikumának májusi cse-
megéül. A „A tünemény" egy fiatal pesti 
leány, Gruber Lili, egy pesti vendéglősnek a 
leánya. Valahogyan elterjed róla a pletyka, 
hogy a régensherceg szeretője, szárnyára 
kapja a hir, ünnepelt színésznő lesz belőle, 
és végül valóban a régens herceg — fele-
sége. 

Ezt a tüneményes színészi feladatot Simonyi 
Mária fogja megoldani. A darab szereposz-
tása különben a következő : 

Gruber Lili . . 
Bardócz újságíró . 
Régensherceg . . 
Gruber vendéglős 
A felesége . . . 
Hókay színigazgató 
Lili 
Államtitkár . . . 
Miniszterelnök . , 
Ifj. Gruber . . . 

Simonyi Mária 
Virányi Sándor 
Bérczy Ernő 
Várnay 
Bacsányi Paula 
Harsányi 
Horváth Éva 
Kubányi Tibor 
Sugár Károly 
Jávor Pál 

A darabot Bérczy Ernő rendezi, a díszle-
teket Márkus László terveztç. 



ÓDR7 ÁRPÁD 
Nemzeti Színház — „Hamlet" Angelo foto 
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Operisták és operettisták 
avagy milyen szépen megfér két dudás 

egy csárdában 

Az állami színházak ebben az esztendőben 
olyan hallatlan energiával dolgoztak, mintha 
a pénzügyminiszter minden tagnak külön 
prémiumot tűzött volna ki az elért bevételek 
után. Még nem állítottuk össze a táblázatot, 
de egészen bizonyos, hogy a három színház-
ban átlagosan minden hétre jutott egy premiér. 
Szinte szokatlan, hogy ez a nagy és eredmé-
nyes munkálat még most, a szezon végén 
sem lankad egyetlen pillanatra, illetve egyetlen 
hétre sem, mert mind a három állami szín-
házban — május derekán — egymást érik az 
érdekes és szenzációs művészi események. 

A Városi Színház ugyancsak kivette részét 
ebből a szorgalmas munkából. Nem beszélünk 
a három eredeti operette bemutatóról, csak 
ez operapremiérekre és reprizekre utalunk, 
amelyek a régi szezon zenei eseményeinek 
épen ugy a központjában állottak, mint az 
opera-estéi, vagy a legérdekesebb hangver-
senyek. Ábrányi Emil igazgató és Márkus 
Dezső zeneigazgató lelkes, avatott munkájának 
eredménye, hogy a Városi Színház operaelő-
adásai egészen külön és egészen uj publiku-
mot neveltek a komoly zenei kulturának. Az 
operaelőadások csaknem kivétel nélkül zsúfolt 
házakat vonzanak, sőt az is megtörtént már, 
hogy egész héten keresztül csak operaelőadá-
sok szerepeltek a műsoron. 

Természetes, hogy az igazgató mellett je-
lentékeny és nem kevésbbé elismerésre méltó 
munkát végzett dr, Dalnoky Viktor, a Városi 
Színház operai főrendezője, aki egymaga 
készítette elő valamennyi operaelőadás szín-
padi részét és emellett egész sereg nagy sze-
repet játszott le. 

A Városi Színház önállóan kialakult opera 
ensemblejának minden tagja teljes művészi 
tudással segítette a főrendezőt és egyénenként 
is sok értékes sikert könyvelhetnek el. 

Csak a régi Nemzeti Színháznál fordult 
elő, hogy operaénekesek és drámai színészek 
olyan vállvetett ambícióval dolgozzanak, mint 
ahogyan most a Városi Színháznál az úgy-
nevezett operisták és operettisták. Ha az 
operettisták április végére kihozták A diadal-
mas asszonyt, ők viszont május elejére ki-
hozzák a „Zazá"-t, ami szintén nem nyári 
mértékre érdemes művészi esemény. 

— Bizony, nem hagyjuk, hogy lefőzzenek 
bennünket az operettisták — mondotta Áb-
rányi igazgató, aki — bár az operettért is 
éppen ugy lelkesedik, mint igazgató, de 
azért szivével mégis csak komolyzenei a műfaj 
felé huz. Sőt nehogy az operettisták Fórba 
legyenek, titokban hetek óta próbáltak már, 
hoay A diadalmas asszonnyal egyidejűleg 
a Zaza is készen legyen. 

Csakhogy .A diadalmas asszony" mégis 

keresztülhúzta ám az operisták haditervét, 
mert a premiéren olyan sikere volt, hogy a 
direktor kénytelen volt sorozatos előadások-
ban kitűzni, ami a Városi Színházban még 
nem fordult elő Ábrányi Emil igazgatása 
alatt. 

Walter Rózsi kijelentette, hogy ő mér any-
nyit próbált, mintha nem egy operapre-
miérre, hanem valami [teljes Wagner-cik-
lusra készülődne. Hogy ugy mondjuk, a 
könyökén nő ki az egész szerep és ha éjjel 
álmából fölébred, akaratlanul is a Zaza 
melódiáit énekli. Azért nem ártott ez a ten-
gernyi próba, mert lesz is olyan Zaza- elő-
adás, hogy büszke lehet rá direktortól a 
tenor II. kardalosig minden egyes résztvevő. 
A szépséges Walter Rózsi megparolizza azt 
a rendkívüli sikert, amely Tosca-ját követte, 
mert Zaza talán még jobban fekszik tehet-
ségének, hangjának, a Toscánál is. Szent-
mihályi Tibor, aki a tenor szerepét énekli, 
azzal ugratja partnereit, hogy néki kevés a 
próba ; éjjeli próbákra volna szükség. Ennek 
dacára felfedezték, hogy a stimmjét mér 
három hét előtt elvesztette és nemcsak a 
maga szerepét, de az egész partiturát „kívül-
ről" tudja. . 

Kőszeghy Erzsi szintén hallatlanul ambi 
ciózus operaénekesnő, aki arról nevezetes 
hogy egy nap alatt betanulja a legnehezebb 
operapartiturét. El lehet képzelni, hogy meny-
nyire örül ennek, hogy végre akadt egy sze-
repe, amelyet már huszonötször játszott le. 
Tudniillik ő az első próba óta, amelyen tel-
jes szereptudással jelent meg, minden próbát 
előadásnak számit. 

Bársony Dóra kijelentette, hogy amennyi-
ben egy hét alatt meg nem lesz a premiér, 
elfelejti a szerepét és újra kell kezdeni a 
próbákat. 

Az egyetlen ember az ensembléban, aki-
nek szavát se lehet hallani a színpadon 
kívül — Sárossy Andor. Ö tudniillik, rend-
kívül fontos szerepet játszik a darabban és 
kiméli a hangját a premiérre. Ezzel szemben 
valamennyi próbán ugy magával ragadja a 
szerep, hogy teljes hanggal énekel és a part-
nerek mindig megtapsolják. 

A legizgatottabb mégis csak Babocsay 
Erzsi, aki először lép fel operaszerepben és 
ha a premiér még egy darabig késett volna, 
Babocsay Erzsi a sok drukktól — ujabb 
öt kilóval lesoványodva fogadta volna a tap-
sokat. Pedig igy sem tartozik a molett höl-
gyek közé. 

A hölgyek közül Medveczky Blanka játszik 
még jelentékeny szerepet. 

A Zaza dráma-alakjának szereplői is mind 
előfordulnak az operában, ezek Sik Rezsőt, 
Pázmánt, Vermest, Hajagost, Csókát juttatták 
egy-egy jó epizódszerephez, az egész előadás 
pedig a Városi Színházat egy értékes, komoly 
operasikerhez. 
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Darvas Lili és 
világrekordot állitottí 

A jó öreg Blériot primitiv körrepülése óta 
nagyot fordult a világ, és az aviatika terén 
ugyancsak nem ritkák a különböző rekor-
dok. A légi diadaloknak ennél a fajtájánál, 
most a magyarok vonulnak erősen előtérbe. 
A „Színházi Élet" nagy nyilvánossága előtt 
ezennel eláruljuk a legfrissebb sportszenzá-
ciót: Darvas Lili a Magyar Szinház nagy-

Uray Tivadar 
;k fel a repülésben ! 

ban. Ha meggondoljuk, hogy ez az ötven 
ut rövid két hónap alatt zajlott le, nem ne-
héz rájönni, hogy Darvas Lili, azaz pardon 
Barrenné asszony és Uray Tivadar, pardon 
Guido ur egyaránt megdöntötték az összes 
eddig fennálló gyorsasági és tanulsági re-
kordokat. Ugyanakkor ők ketten 

emelkedtek legmagasabbra 

URAYiTIVADAR 
50-ik jubiláris repülés 

szerű művésznője és Uray Tivadar az ugyan-
csak méltón ünnepelt művész 

megjavították a repülés 
világrekordját. 

A szenzációs esemény megérdemli, hogy 
bővebben ismertessük. Darvas Lili és Uray 
Tivadar olyan teljesítményt produkáltak, 
amely az aviatika annaleseiben páratlanul 
áll. Aki egyszer hatalmas monográfiában 
fogja megírni a repülés történetét, aranybe-
tükkel jelzi majd a példátlan tényt, hogy 
nevezett két művész 

ötvenszer tette meg az utat 
repülőgépen Rómától—Buda-
pestig 

a „Válóperes hölgy" második felvonásá-

és DARVAS LILI 
e Rómából Budapestre 

az idei szezon pilótái közül. Ezt a magas-
sági rekordot igazén nem kell megmagya-
rázni, mert ma már mindenki tudja Pesten, 
hogy Vajda Ernő a „Válóperes hölgy"-gyei 
jutott irói pályája zenitjére, amit jórészben 
szintén a két kitűnő pilótának köszönhet. A 
magassági rekord konstatálható 

a pénztárban is 
ahol a bevételek és a nézőtéren, ahol a han-
gulat emelkedik. 

Mindent összevéve Darvas Lili és Uray 
Tivadar megérdemlik a rekorder nevet, mint 
ahogy megérdemli Vajda Ernő pompás víg-
játéka „A válóperes hölgy" is, amely az öt-
venedik jubiláris előadás után is olyan fris-
sen repül a siker révébe mint az első startnál. 
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A Diadalmas asszony 
minden este leitatja Horti Sándor tábornokot 

Kérve kérünk mindenkit, aki e sorokat el-
olvassa, ne vonjanak le az ügyben szereplő 
egyik félre se semmiféle komoly következ-
tetést, mindaddig, amig a dolgok állása felől 
alapos tájékozódást nem szereztek. Mert ké-
rem alássan, a látszat igen gyakran csal és 
aki például azt a következtetést vonná le a 
Diadalmas asszony vörösorru tábornokáról, 
hogy megrögzött alkoholista, az a látszat 
áldozata volna. 

Hogy ezeknek a misztikusnak tetsző be-
vezető soroknak könnyebb értelmet adjunk, 
meg kell magyarázni azt, hogy a színpadon 
igen gyakran nem ugyanaz történik, amit a 
közönség lát. Példának okáért, ha valakit a 
színpadon hasbaszurnak, nem föltétlenül 
szükséges, hogy a hasbaszurás tényleges 
hasbaszurás legyen. Vagy példának okéért a 
Tosca cimü jóhirü operá-
ban sem igazi golyókkal 
lövik agyon a delikvenst, 
sőt Az ember tragédiájá-
ban sem igazén fejezik le 
Ádámotv de még sőttebb, 
A válóperes hölgyben sem 
vágják oda Törzs Jenőnek, 
ahhoz a gyönyörű uj ruhá-
jához a tintásüveget. Vég 
nélkül lehetne ezeket a 
példákat felsorolni, mert 
kitérhetnénk arra is, hogy 
amikor a színész a színpa-
don paprikáscsirkét eszik, 
nem is eszik mindig pap-
rikáscsirkét, vagy amikor 
Góth Sándornak A? Ur 
szölleje harmadik felvonásában be kell rúg-
nia és vagy hat vizespohár szilvóriumot és 
sligovicát kihörpint — egészen szabályos víz-
vezetéki viz helyettesíti az alkoholos italokat. 

Igen gyakran megesik azonban, hogy az 
úgynevezett színpadi kellék tényleges a való-
ságban és azonos azzal a fogalommal, amelyet 
jelez. Leggyakrabban a színészek csinálnak 
ilyen vicceket, mint például azt, hogyha a 
partnernek gombostűbe kell ülnie, tényleg 
elhelyeznek egy pár gombostűt a szék ülőké-
jén, de csak kollégiális szeretetből, hogy a 
színész annál hűségesebben játszhassa meg 
a gombostüokozta fájdalmat. 

Csak azért tértünk ki erre a részletes ma-
gyarázatra, mert igy jobban meg lehet érteni 
azt a komplikélt históriát, amely a Városi 
Színházban történt és történik a Diadalmas 
asszony előadásain. 

Nem gondolunk most arra, hogy A diadal-
mas asszony előadásain zsufolt ház történik, 
mert ez már köztudomásu tény. Ellenben, ami 
a kulisszák mögött történik, az csak e sorok 
éltal jut köztudomásra. 

Logikus sorrendben meséljük el a dolgo-
kat : tehát ; 

í^ZZ, V 

Honti Sándor játssza azt á bizonyos fent-
említett Stepanov tábornokot, aki a legke-
vésbbé sem tartozik a mintaképül állítandó 
katonák közé. Sok egyéb hibája mellett nem 
éppen a legutolsó az sem, hogy állandóan 
teli vutkis üveget hord a nadrágzsebében és 
ez a teli üveg napjában jó egynéhányszor ki 
is ürül. Horti Sándor soha életeben nem volt 
alkoholista és már a második jelenésre tök-
részeg lenne, ha a fiaskóban valódi vutki 
volna. Nehogy igy legyen, azért csak limo-
nádét ad a kellékes Horti Sándornak, illetve 
adott I — a harmadik előadásig. Ezen az 
előadáson azonban fordulat történt. 

Még a nézőtér legtávolabbi helyein is észre-
vették, hogy Horti Sándor ezen az estén 
valóban teljes illúziót keltően játszotta a ré-
szeg tábornokot, még pedig annyira, hogy ő 

maga sem tudta, nem e iga-
zán orosz tábornok? 

Ennek oka pedig .vala 
a következő : 

Kosáry Emmy nemcsak 
a legnagyszerűbb prima-
donna, hanem a legked-
vesebb kolléga is, aki szí-
vesen vesz részt a kulisz-
szák világénak abban a 
kedves és vidám éleiében 
is. amelyben soha ki nem 
fogynak a tréfák, ötletek, 
ugratésok. Kosáry Emmy 
tud a legjobban örülni, ha 
valakinek egyugratása jól 
sikerül. Ezen az előadáson, 
mint aktiv tréfacsináló 

debütált a Városi Színházban a nem is „szép", 
de gyönyörűséges Emmchen. Egyszerűen 
azt cselekedte, hogy Horti Sándor vutkis-
butykosába — igazi vutkit öntött, még pedig 
színültig. Hallatlan izgalommal készült a 
tréfára, amelynek kedvéért félórával előbb 
bejött a színházhoz, csakhogy minden jól 
sikerüljön. A vutki pompás volt — egy 
Budapesten tartózkodó volt orosz cári 
diplomata lepte meg vele Buttykayékat a 
Diadalmas asszony premiérje után — az első 
korty Ízlett Hortinak, de a másik annál 
jobban. Ugy tett, mintha észre sem vette 
volna a tréfát, csak rendületlenül ivott. 
Rendezői utasítás szerint ugyanis a pálinkás 
üvegen látni kell, hogy mindig kevesebb 
szesz van benne. Horti pontosan teljesiti 
mindig a rendezői utasításokat, most is ugy 
tett. A harmadik felvonásra olyan részeg lett, 
mint a csap. De azért pompásan játszotta a 
szerepét ; egy szót el nem vett, ellenkezőleg : 
hozzátett. 

Azóta minden este vutki várja Horti Sán-
dort a butykosban. Kosáry Emmy hűen szál-
lítja az italt, mert megígérte, hogy addig ki 
nem fogy a vutki, amig Horti birja. 
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Az u j örökös tagok ünneplése a Fészekben 
Az Opera, és a Nemzeti Színház uj örö-

kös tagjait nap-nap után kedves megle-
petés éri az egyesek és a társ <dnlom ré-
széről. Nemrég zajlott le a Rózsahegyi-
bankett az Otthonban, most pedig a Fészek 
ünnepelte az uj örökös tagokat, akik 
olyan boldogok a megtiszteltetés fény-
sugarában, mintha nemcsak örökös tagok, 
de örökösök is volnának. Aminthogy való' 
ban örökösei annak a fenkölt szellemnek, 
amely a Nemzeti Színház nemes hagyó< 
mányait belengi. 

A külsőségeiben is fényes bankett dí-
szét csak emelte Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter megjelenése. A minisz-
ter gyönyörű beszédet mondott az uj 
örökös tagokra és bejelentette, hogy a 
Nemzeti Színház fennállásának százéves 
jubileumát az uj Nemzeti felépítésével 
fogjuk ünnepelni. Evégből rövidesen meg 

fogja indítani a társadalmi adakozást s 
főképpen búzában és dollárban kívánja 
igénybe venni a társadalom áldozatkész-
ségét. A miniszter beszédére Beöthy László 
vezérigazgató válaszolt s miután az Unió 
igazgatósága és színészei részéről a leg-
melegebben üdvözölte az uj örökös tago-
kat, kijelentette, hogy az Unió öt szín-
háza annak idején pótdijat fog szedni a 
Nemzeti Színház felépítésének javára. 

Pompás, lelkes felköszöntőkről, vidám 
humorról Róna József, Mihályi Ferenc, 
Gál Gyula, Hevesi Sándor, Tanay Fri-
gyes és Palló Imre gondoskodtak még s 
az est, mint a Fészek hagyományai kí-
vánják, belenyúlt a késő hajnalba. A kul' 
tuszminiszter is soká ottmaradt és látha-
tólag pompásan érezte magát a magyar 
művészet reprezentánsainak vidám haj-
lékában. 

Lidelba 
Torinoban, a Teatro Balboban láttam elő-

ször Kálmán Imre immár klasszikus szép-
ségű Csárdáskirálynőjében. Triesztben, a 
Politeama Rossettiben láttam utoljára a Baja-
dér szubrettszerepében Lidelbát. 
aki ma a legjobb olasz operett-

színésznő. La Lidelba ! — mond-
ják Olaszországban, névelővel 
elől és felkiáltójellel a végén és 
mindig elragadtatással, ö ma 
a legjobb, a legszebb és a leg-
érdekesebb, a legnépszerűbb : 
Inez Lidelba-Fronticelli. Olasz-
országban ő az, ami nekünk a 
Fedák, ami Berlinnek Massary, 
Bécsnek Kartousch és még vala-
mivel több, mert némiképen az 
is. ami Párisnak a Mistinguette 
kisasszony. Csupa temperamen-
tum, csupa originalitás, csupa 
friss talentum. A hangja buján 
izgató ; ha beszél, ha énekel, 
csupa muzsika ; a tánca csupa 
ritmus. A Csárdáskirálynőt több, 
mint félezerszer játszotta ; ez a 
legkedvesebb szerepe ; a talen-
tuma és a temperamentuma 
legjobban predesztinálja is erre 
a ragyogóan magyaros, szárnya-
lóan temperamentumos szerepre. 
A Bajadér szubrettszerepében is 
remekel. A férje, Alfredo Orsini 
a partnere is egyúttal ; ő ma a 
legjobb és legnépszerűbb tán-
cos-komikusa egész Olaszország-
ban, ugy hogy az Orsini- Lidelba-
coppia, ahogy ott hívják a mű-
vészpárt, ma Olaszország operett-
szinpadainak büszkesége. Május 

elsejétől kezdve Veneziában, a Teatro Fenicé-
ben lépnek fel. Igazán érdemes lemenni, 
higyjék el. Az előadás este V29-kor kez-
dődik. hg. 

LIDELBA és ALFREDO ORSINI 
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Tanulmányúton 
a szépasszony kocsisával 

, Hogy a szép-
asszony ko-
csisa kicsoda, 
azt mindenki 
tudja Pesten. 
Én is tudom: 
László Andor 
a Király Szín-
ház tehetsé-
ges és szim-
patikus bon-
vivantja.Ő rö-
videsen felül 

a bakra és az Unió legszebb asszonyait fuva-
rozza a Blaha Lujza Színházban. Somogyi 
Nusit és Vaály Ilonát, akiket megkocsikáz-
tatni nem mindennapi öröm. S bár a darab 
végén, mint az vérbeli operetthez illik, kisül, 
hogy a bonvivant tulajdonképpen nem kocsis, 
hanem gróf, (csodálkozom, hogy nem herceg) 
mig az kitudódik, László Andornak bizony 
alaposan meg kell tanulni a kocsis mester-
séget. Ezt a feladatot nagyon komolyan vette 
és hetek óta folytatja a tanulmányait a pesti 
fiakeresek között. Mert azt mondanom se 
kell, hogy a gróf, ha nagyon lezüllik, fiakeres 
lesz, nem pedig konflis. László ugyan — mint 
azt elárulta — jobb szeretett volna egyszerű 
konflis kocsis lenni, mert az utóbbi állásnak 
a képesítése jóval kevesebbe kerül, mint a 
kétfogatué, lévén a konflis taxija is sokkal 
alacsonyabb. Vigasztalásául szolgáljon, hogy 
még mindig jobban járt, mintha egy autó-
taxi soffőrt játszott volna a „Szépasszony 
sofförje" címen, nem is beszélve arról, hogy 
mi történt volna akkor, ha az uj operett 
cime : „Szépasszony pilótája" lenne. 

Ezen bevezetés után most már elmondjuk, 
hogy folyt le László Andor első tanulmány-
útja, amelynél e sorok irója is asszisztált. A 
Gizella-téren választottunk ki egy impozáns 
kinézésű kétfogatut. A lovakon több volt a 
csillogó réz, mint a hus- Nem is csodáltuk, 
mert a lószerszám ma már sokkal olcsóbb, 
mint a lóhus. A fiakkeres, bér előkelő kollé-
gája megőrizte inkognitóját, nagyot köszönt 
és utasításunkra megindult az Andrássy-ut 
felé. 

A Bálvány-utcánál szembe jött az autóbusz 
és a sarkon nagy tumultus keletkezett. Ezt 
használta fel László arra, hogy tanulmányait 
megkezdje. 

— Nehéz lehet ilyenkor hajtani — mondta. 
— Nehéz bizony, azt a jóságos . . . mert 

ezek a soffőrök olyan marhák. 
László boldogan súgta. 
— Nagyszerű ! Ennél jól kitanulok. Ugy 

tud káromkodni mint egy . . . 
— Mondd röviden : mint egy kocsis. 
Mondta. Azután lassan döcögtünk végig 

az Andrássy-ut faburkolatán és László el-

mesélte a kocsisnak, hogy ő elszegényedett 
gróf, aki legközelebb kereső pályára akar 
menni és ugy találja, hogy a kocsisi pálya 
felel meg legjobban az egyéniségéhez. Már 
kis korában nagy hajlamot érzett iránta : 
kitűnően tudott káromkodni. Kocsisunk arcán 
látszott, hogy azt még elhitte, hogy el va-
gyunk szegényedve, de azt nem, hogy gró-
fok vagyunk. Aztán mégis leereszkedett és 
így beszélt : 

— Igen, ha csak abból állna a mesterség ! 
Nem mondom, káromkodni is kell tudni, kü-
lönösen éjjel, meg aztán, ha a pasas smucig, 
de azonkívül még sok bibije van annak. 
Vigyázni a lovakra, a forgalomra, a kocsira, 
az elszámolásra . . . 

A Blaha Lujza Szinház előtt ügettünk el-
— Itt lesz a standom — mondta az álgróf-
— Jó stand — felelt a kocsis szakértelem-

mel. Két szinház van mellette és egy mulató. 
De a színészekre majd nagyon vigyázzon. 
Mondja, hogy fáradt a lova . . . 

— Miért, öreg ? Hiszen a színészek nagy 
palik ! ? 

— Nem mondom, akad közte. Itt van a 
Szirmai nagyságos ur, az nagy gavallér. Ép-
pen ebbe a színházba igazgató. Majd még 
sokszor rákerül a maga kocsijára. Aztán 
nagy gavallér a Salamon Béla nagyságos ur. 
De ő mindig villamoson j á r . . . 

A Köröndnél azt kezdte magyarázni a 
professzor, hogyan kell viselkedni, ha szép 
asszony ül a kocsiban. 

— Akkor kihúzza az ember magét a ba-
kon — mondta. 

Mire a ligetbe értünk," László Bandi akár 
átvehette volna a gyeplőt. Meg is akarta 
próbálni minden áron, de én kijelentettem, 
hogy majd talán távollétemben. Visszafelé 
még elsajátított egy-két zamatos kiszólást. 
Rövidesen ismét a Gizella-téren voltunk. Itt 
leszálltunk és a jelölt átnyújtotta a bőkezű 
tiszteletdijat. 

— Köszönöm, méltóságos ur — mondta a 
kocsis és nagyot 
köszönt. Ugy lát-
szik, egyszerre 
megváltozott a 
véleménye. Most 
már azt hitte el 
a barátunkról, 
hogy gróf és azt 
vonta kétségbe, 
hogy el van sze-
gényedve. 

CStella) 

Újpestiek Pesten 
Az újpestiek a ligetben 
Az: „Üldöz a pénz" című darabot adják. 
Reméljük, hogy az „újpesti pénzt" 
Ez alkalommal otthon -hagyják. 

(Bufti) 
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Ilyen siker még aligha volt 
az Asszonyok h 

Buda és Pest egyforma örömmel üdvözölte 
Sebestyén Géza bevonulásét a Fővárosi Nyári 
Színházba. S olyan lelkesedéssel fogadta a 
közönség Bródy István és Lajthay Lajos 
romantikus operettjét, az Asszonyok bolond-
iát, amilyenre nagyon régen volt példa Budán. 
Az idei tavasz szebb és ragyogóbb mint más 
évben : jobb és meglepőbb a budai szinkör 
megnyitó-előadása is. Ezen különben nem 
lehet csodálkozni, hiszen az operett főszere-
peit Della-Donna Eugénia, Kondor Ibolya, 
D'Arrigo Kornél, Dénes Oszkár, Gallai Nán-
dor játsszák. 

Csupa poézis, érdekesség az egész operett 
az első jelenettől az utolsóig : az ötletek épp-
úgy dicsérik a kitűnő Bródy Istvánt, mint a 
hatásosan megirt lirai jelenetek. Sok-sok 
olyan dologról s7ámolhatunk be, ami a kelle-
mes meglepetések közé tartozik. A legkedve-
sebb, hogy mind a három fölvonás fák és 
hegyek között játszódik, csupa friss levegő, 
élet mindenütt. A második fölvonás autó-
jelenettel kezdődik : az operettnek ez a része 
különösen uj, érdekes. 

Budán, mint amilyen sikere 
olondjának van 

Lajthay muzsikája pattogó, vérbeli operett-
muzsika. Csak egyszer kell hallani a két slá-
gert és mindenki megjegyzi : Ó, asszonyok 
bolondja . . . és Ne fájj szivem . . . Nagy 
sikere van Kondor Ibinek, D'Arrigonak, Della-
Donna Eugéniának és ami különösen tetszik, 
amit esténként háromszor-négyszer megújráz-
nak, az Dénes—Della-Donna—Gallai tercettje. 
Dénes Oszkár mint 'egy labdával, ugy ját-
szik Gallaival, megforgatja, dobálja és a vé-
gén az ölében viszi ki. 

Bródy—Lajthay operettjének külön sikere 
van a 12 shaw girl miatt. A pesti sziniisko-
lák legcsinosabb növendékei jöttek át Budára 
vendégszerepelni. Kedvesek, sikkesek, ügye-
sek. Különben nemcsak ők, hanem mindenki, 
aki az operettben játszik és igazán érdemes 
átmenni Budára, olyan jól szórakozik az em-
ember-

Mi odaát vagyunk minden este, kétszer 
már megnéztük az Asszonyok bolondját és 
megnézzük harmadszor is, hogy minél rész-
letesebben számolhassunk be olvasóinknak 
legközelebb. 

GYŐZÖTT AZ ASSZONYOK BOLONDJA I 
Pallós, Gallai, Dénes, Kondor Iby, Lajthay, Bródy, Della-Donna, D'Arrigo és Donath 

Harsányi 'eV, 
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Newyorki levél 
New-York City, 1923 április hó 

Kedves Színházi Élet ! Őszintén mond-
hatom, itt is elkelne egy Intim Pista a new-
yorki magyar színtársulatnál. A pestieknél 
bezzeg könnyű, minden héten egyszerűen 
elolvassák az Intim Pistát és teljes tisztában 
vannak vele, hogy mi újság. Mi is elolvas-
suk — igaz, hogy kicsit később — de csak 
az óhazai dolgokról és kedves ismerősökről 
szerzünk tudomást. Talán örömet fogok sze-
rezni az itteni magyar olvasóközönségnek 
ezzel a kései amerikai pletykázással, meg 
talán az otthoniakat is érdekelni fogja, hogy 
miről folyik a szó a newyorki magyar szín-
ház kulisszái között. 

A legnagyobb beszédtéma persze Vajda 
kollég ink balesete. Az történt a kitűnő Vaj-
dával, hogy mikor a társulat vidéki körútra 
utazott, a Passaic felé közeledő vonaton 
olyan szerencsétlenül csapódott be a kupé 
ajtaja, hogy a középső ujjáról leszelte a 
hust, éppen csak a csontot meg véletlenül a 
körmöt hagyta rajta. A súlyosan vérző sebet 
Bíró doktor, a társulati orvos kötözte be. A 
baleset annál komolyabb, mert Vajda kitűnő 
zongorista is. De az amerikai sebészet nem 
ijed meg a komoly feladatoktól sem. Vajdá" 
nak a combjából fognak kimetszeni egy da-
rab hust és ráforrasztják az ujjára. 

Horváth Lajos, a társulat népszerű komi-
kusa, megvált a színészettől és South-Bend-
ben kocsmát nyitott. Eddig kitűnően főzte a 
közönséget, most kitűnően főz a közönség-
nek- A kocsmája nagyszerűen megy. 

A társulatnak nagyon kedves vendégtagja 
van : Pataky Vilma. Az otthoniak bizonyo-
san nem felejtették még el : ő volt még nem 
is olyan régen a Sebestyén Géza társulatá-
nak az operetteprimmadonnája. Idekinn is 
díszére válik a magyar színészetnek, na-
gyon szép sikerei vannak. 

Várady Juliska, a magyar társulat eddigi 
primadonnája, viszont megvált a társulattól, 
még pedig érdekes okból : áttért az angol 
nyelvű színjátszásra. Már fel is lépett a 
Vaudeville-szinpadon és igen nagy sikere 
volt. Nem érdektelen, hogy eredetileg német 
nyelvű színésznő gyanánt kezdte a pályáját 
itt Amerikában. 

Déri Imre, a kitűnő hírlapíró felesége, Fel-

legi Terus, három heti szabadságra vonult 
vissza. Lefogyott nagyon és a férje hizó-
kurára fogta. Nemsokára fellép megint. 

Sokat irnak a lapok egy magyar szimfo-
nikus zenekarról, amelynek Fejér József a 
karmestere, egyszersmind első hegedűse Ez 
a zenekar klasszikus kompozíciókat játszik, 
de olyan zenekari átírásban, amelyben cim-
balom is szerepel. A cimbalomművészről, 
Nyáry Béláról, komoly méltatásokat irnak. 
Erős a gyanúnk, hogy Nyáry Béla valame-
lyik pesti cigánybanda cimbalomművésze. 
De ez nem kisebbíti a sikerét, amelyet a 
lapok komolyan elismernek. 

Nem a magyar nyelvű színészetre vonat-
kozik ugyan, de megirom. mert magyar vo-
natkozású és itt nagy feltünest keltett az a 
terv, amelyet egy Arthur S. Ross nevű vállal-
kozó így -kszik nyélbe ütni. Ez a Ross egész 
New-Yorkot, különösen a munkásnegyedeket 
elárasztotta egy részvénytársaság-alapítási 
felhívással. Két millió dollár alaptőkét akar 
összeszedni Amerikában, egy részvény ára egy 
dollár. A részvénytársaság a felhívás szerint 
sorra kibérelné egy-egy szenzációs darab 
előadására Amerika legjobb és legismertebb 
színházait. Arthur S. Ross egész komolyan 
foglalkozik, hogy a befizetett részvények 
után husz százalék havi jövedelmet várni 
nem is vérmes túlzás. A darabok közül, 
amelyet játszani akar, egyelőre csak egyet 
említ meg : Madách Imre „Az ember tragé-
diájáét . Az egesz vállalkozásnak „Master-
pieces" (Remekmüvek) lesz a neve, ha lesz 
belőle valami. 

Szintén nem magyar dolog, de viszont a 
világon mindenkit érdekelhet, akit színházi 
dolgok érdekelnek, hogy Bostonban most 
haldoklik a világ leggazdagabb színésznője. 
Lolta Crabtree a neve és a maga idején 
hires drámai színésznő volt, ő alakí-
totta Bret Harte, a kaliforniai iró darabjainak 
női főszerepét. Most! már nyolcvanéves. 
A vagyona tíz millió dollár, tehát óhazai 
értékben hatvan milliárd magyar korona. 
Ezt a rengeteg vagyont az állam fogja örö-
kölni, mert az egykor óriási népszerüségü 
Lottának se közeli, se távoli rokonai 
nincsenek. 

Azt hiszem, elég ennyi egy sütetre. Máskor 
majd többet is, ha a Színházi Életet érdekli. 

Zsadányi Aladár 
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Négy darab repríz egy estén 
Érdekes meglepetéssel szolgál az Apollo-

Színpad uj műsora : a kabaré legnagyobb 
sikerű darabjai tól májusra repriz-műsort 
állítottak össze. A népszerű kabaré műsorának 
állandóan volt egy-egy darabja, amely a 
többieknél is jobban tetszett, amelynek külö-
nösen szenzációs és föltűnő sikere volt. Em-
lékezzünk csak Szőke Szakáll legjobb bohó-
zatára, a Vonósnégyesre ! . . . 

Az uj műsor egyik legkedvesebb eseménye 
a Siófok gyöngye cimü Harmath—Vincze-
operett, amelynek egy fölvonásában annyi 
ötlet van, mint sok más, háromfelvonásos 
operettben. Fülbemászó muzsikáját épp'ugy 
dúdolta és fütyülte mindenki annakidején, 
mint akármelyik divatos nagy operett számait. 
Szöllősi Rózsinak volt az egyfelvonásos ope-
rettben igazi primadonna sikere. Talentumét 
a repriz újból fényesen igazolja. A Siófok 
gyöngyének eddigi 79 táblás házához most 
ujabb táblás házak sorakoznak. 

A reprizek középpontjában az Apollo leg-
nagyobb sikerű darabja áll, a Vonósnégyes, 
a főszerepben Salamon Bélával. A Vonós-
négyesről igazán nem kell irni, hogy milyen 
mulattató, pompás bohózat, hiszen ha kabaré-
irók száméra iskolát nyitnának, a jó bohózat 
mintaképéül a .Vonósnégyest tanítanák. Egész 

Budapest Szőke Szakállról és Salamonról 
beszélt annakidején, sőt valóságos külön bör-
zéje volt a Vonósnégyes-jegyeknek. A Vonós 
négyes felújítása újból esemény : ujabb ost-
romot jelent a kabaré pénztéra ellen. 

Az Ápollo-Szinpad legjobb kabarédarabjai-
nak reprizéből nem hiányozhat Karinthy 
Frigyes brilliáns tréfája, Visszakérem az is-
kolapénzt sem. A nagyszerű Karinthy-tréfa 
felújításával együtt jár az is, hogy újból al-
kalmunk lesz Boros s Gézán kacagni, akinek 
Wasserkopfjánál kevés mulatságosabb figurát 
láttunk még. Sándor József alakítása, a szám-
tantanár alakja sem mindennapos alakítás. 
Sándort különben ehhez a darabhoz újból 
szerződtette a kabaré igazgatósága. 

A legutóbbi műsorból csak egy darabot 
tartottak meg : Zágon István aktuális egyfel-
vonásosát, Végkimerülésig, bandázs nélkül. 
Ezt a darabot olyan lelkesedéssel fogadta a 
publikum, hogy még nem lehetett levenni a 
műsorról. Ez a sors jutott osztályrészül Szöl-
lősi Rózsi Tutankhamen-dalának is, amelyet 
változatlan sikerrel ismétel estéről-estére az 
Apollo-Szinpad kiváló primadonnája. 

Röviden elmondtukazApollo Színpad repriz-
műsorának úgynevezett slágereit. Tényleg 
sláger mindegyik darab, még pedig olyan 
sláger, amely közel száz táblás ház fémjel-
zését viseli magán. 

Milyen szé 
Tessék csak megkérdezni a színé"* 

szeket, hogy mi nehezebb a színpa-
don : hallgatni vagy beszélni. Majd 
meg tetszik látni, milyen sokan v n-
nak a hallgatás hivei, milyen sokan 
fogják a legnagyobbak közül «zt 
mondani, hogv a sz ínpadin sokkal 
nehezebb szépen, művészien hall-
gatni, mint szépen művészien beszélni. 

Itt a közeli példa : az Andrássy-uti 
Színházban most játsszák Fazekas 
Imre dramolett jét , a Cirkusz-t, a fó 
női szerepben Pécsi Blankával. Ebben 
a s z e e p b e n Pécsi Blankának alkalma 
nyilik művészien beszélni is és hall-
gatni is. És tessék megfigyelni, mi-
lyen hatás t gyakorol a publikum lel-
kére, amikor Pécsi Blanka hallgat. 

Mindjárt a já ték elején beront a 
fér j , a féltékeny cirkuszi klaun és 
durván, brutálisan támad az asz-
szonyra. Az asszony — Pécsi Blanka 
— csak ül, néz, hallgat ; csodála-
tosan szépen, szerelmesen ha l lga t . . . 
Az embernek a szivére ömlik ez a 
hallgatás, véle szenved mindenki, 
véle, a hallgató szerelmes a«s?ony-
nyal. Csupa fájdalom az ajka csendje, 
csupa gyöngédség , tűrés, az igazi 
asszony mennyei márt íromsága ; a 
legtöbb amit férfinek adhat a 
szivéből. 

Mert — én Istenem — tehet e töb-
bet az asszony a férfinek és bebi-
zonyithatja-e jobban a szerelmét, 
mintha hallgat . . . Ajánljuk a fér-
jeknèk, akiknek esetleg ezen a téren 
szomorú tapasztalataik vannak — 
küldjék el a feleségüket az And-
rássy-uti Színházba — hadd tanulja-
nak Pécsi Blankától hallgatni. Igaz, 
hogy Pécsi Blanka ott is tanár le-
het , ahol beszélni kell . . . 

lehet hallgatni . . . 
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Három bohém, aki nem t 
A május ünnepélyes bevonulása meghozta 

Pestnek a legszebb ajándékot : a nyarat. Az 
égen nyári bárányfelhők úsznak, a körutakon 
játszi nyári szellők szaladgálnak, a budai 
hegyekben kinyilt az orgona, és a liget szé-
lén megnyílnak a Budapesti Színház kapui. 
Ha a Meteorológiai Intézet hadi jelentéseiben 
nem is jósolná az állandó derült időt, erről 
az utóbbi eseményről mindenki meggyőződ-
hetik, hogy a pesti nyár valóban és vissza-
vonhatatlanul megérkezett. 

A nyár jöttére egy délelőtt kivonultunk a 
ligetbe, hogy részt vegyünk a „Budapesti 
Színház" megnyitó-előadásának egyik próbá-
ján. Május közepén veszi kezdetét a Buda-
pesti Színház nyári szezonja, az Újpesti Blaha 
Lujza Színház társulatának vendégjátékával. 
Ez a máris kitűnő nevü- társulat egész sereg 
pesti híres szinész és színésznő-vendéggel ki-
bővítve indul neki a szezonnak, hogy roham-
mal vegye be a publikum szivét. Hogy ez a 
roham jól fog sikerülni, azt a végignézett 
próba után a leghatározottabban állítani 
merjük. 

Délelőtt 10 óra van. A „Budapesti Színház" 
deszka kerítéssel körülkerített kísudvaráról 
készülődés lármája hallatszik. A próba ugyan 
csak féltizenegy órára van kiírva, de a meg-
nyitó operett szereplői már egytől-egyig ott 
állanak a színpad udvarra nyíló szegletén, 
amelyet zongorateremmé neveztek ki a próbák 
tartaméra. Itt ül az újpestiek karmestere, aki 
az „Üldöz a pénz" cimü Ascher-operettet ta-

dja elkölteni a pénzét . . . 
nitja be. Ez az operett lesz a szezonnyitó új-
donság, dallamos számait egymásután ének-
lik Antal Erzsi (aki a primadonna szerepet 
játssza) Járai Sándor az elegáns és kitűnő te-
hetségű bonvivant)Beíeg/iBébi(a vidám és ked-
ves szubrettszerep tulajdonosa) Dénes György 
(a lírai naturbursch) Várnay László (akinek 
páratlanul mulatságos alakításra nyilik alkalma) 
és nem utolsó sorban Bellák Miklós (az új-
pestiek népszerű táncoskomikusa). 

Nagyszerűek a zeneszámok, egyik jobb, 
mint a másik. Egymást érik a partiturában a 
hangulatos valzerek és a ritmikus táncduettek, 
különösen a valzerei szépek az operettnek, 
nem hiába mestere Ascher a pompás bécsi 
keringőnek. A „Koldusgróf", „Budagyöngye". 
„Hejehuja báró" komponistája ebben a mun-
kájában is Ízléses és invenciózus zeneszer-
zőnek mutatkozik. És tökéletesen méltóak 
hozzá a librettisták, Österreicher, Horst urak, 
akik az utóbbi évek legmulatságosabb szöveg-
könyvét szállították a pompás muzsikához, 

Az operett szövege mér teljesen kialakult 
a próbákon, amelyeket nagy lelkesedéssel 
ambicionál a társulat. Teljesen érthető ez a 
lelkesedés, ilyen ötlettel teli nagyszerű szö-
veget csak lelkesedéssel lehet tanulni. Kedves 
és frappáns mindjárt a darab alapötlete. Há-
rom bohémfiuról szól a cselekmény, egy 
muzsikusról, egy költőről és egy festőről, akik 
vidáman élnek a bohémtanyán, ínig egy nap 
óriási szerencse éri őket. A muzsikus szim-
fóniájával megnyeri egy hires maecenás nagy-

ZONGORAPRÓBA A BUDAPESTI SZÍNHÁZBAN 
Antal Erzsi, Várnay László és a karmesterek Haisányi íelv. 



diját. A három fiu immár 
hallatlanul gazdag lenne 
— ha a dij nem volna kü-
lönös feltételhez kötve. A 
feltétel szerint a dij csak 
az esetben adható ki, ha 
a nyertes teljesen vagyon-
talan koldus-szegény em-
ber. Már pedig a muzsikus 
esetében van egy kis bök-
kenő, van neki egy kis 
megtakarított pénze. A díj-
kiosztás előtti napon per-
sze a három bohém min-
dent elkövet, hogy elköltse 
az átkozott pénzt. Csak-
hogy ez bosszantó módon 
sehogysem sikerül. Kidob-
ják a pénzt az ablakon — 
a becsületes megtaláló rög-
tön visszahozza, Iki akar-
ják fizetni belőle a hitele-
zőket — akik azonban til-
takozva hárítják el a hit-
vány pénzt a nagy művész-
től, aki dijat nyert. Üldözi 
a pénz a három bohémet, 
amig végre sikerül túladni 
a „vagyon"-on és a dij 
esedékes lesz egy szép 
kisasszony kezével együtt, 
aki közben beleszeret a 
diadalmas komponistába. 

Ez a darab tartalma dió-
héjban; el lehet képzelni, 
mennyi mulatságos jelenet 
tarkítja ezt a hallatlanul 
ötletes vázlatot. És majd 
ha felcseng a szereplők 
ajkán az operett slágere : 

PRÓBÁLJÁK AZ .ÜLDÖZ A PÉNZ"-T 
Járay Sándor , Betegh Bébi, Antal Erzsi, Várnay László, Dénes György, 
Bellák Miklós és Horváth Böske Wa/ tánw /e/v. 

„Egy szót rebegjen drága ajkad. 
Egy szó t . . . epedve csüngök rajtad". 

egészen bizonyos, hogy az „Üldöz a pénz" 
a nyár első slágereként fog beevezni. 

A darab szinlapján csupa ismert és kitűnő 
név szerepel. Igy fest a színlap : 

A rendezés munkája Gulyás főrendező kezé-
ben van. Hogy pedig a darab kiállításban is 
bőkezű és mutatós lesz, arra garancia Andor 
Zsigmondnak, az újpesti színház népszerű 
direktorának a neve. 

Vásárhelyi Etel — 
Riedl Ervin — — 
Muki — — 
Hugo — 
Scheibenhoffer — 
Guszti 
Mila - ... 
Brabanetz 
Flórián — — — 

— Antal Erzsi 
— Járay Sándor 
— Bellák Miklós 

Dénes György 
... Várnay László 
— Betegh Bébi 
— Horváth Böske 
— Gácb György 

Polgár Gyula 

John Gabriel Borkman 
A premiér után még sokáig 
Minden szinész ott maradt helyén. 
Egészen hajnalig osztozkodtak 
Az Ibsen-darab sikerén. 

KÁLMÁN JENŐ 

H Színházi (loi invfl néien m » Sorgo Kniinl-siamoi a 
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INTIM PISTA, hogyan töltötte az ide-
jét Lehár Ferenc Budapesten ? 

— Alaposan igénybe vette a dolgok-
nak az a találkozása, hogy ha már le-
jött a „Sárga kabát" Király-színházi 
premiérjére, nem mulaszthatta el azt 

UlAillV l 
Fedák Sári május 8-ikári a Keleti pályaudvarról 

sem, hogy a Fővárosi Operett Színházba 
is ellátogasson, ahol tudvalevőleg az 
ő „Kilencágú korona" cimü operettje a 
soron következő újdonság. Lehár tehát 
minden szabad idejét, sőt minden le-
foglalt idejét is, a két színház között 
osztotta meg. A „Sárga kabát" óriási 
sikerű premiérjének napját teljesen a 
Király Színháznak szentelte és a da-
rab nyitányát személyesen dirigálta, 
ami pedig nem kis dolog, mert a világ-
hírű komponista még nem heverte ki 
teljesen azt a súlyos influenzát, amely 
mostanig az ágyhoz szegezte. A premiér 
után ő is részt vett azon a vacsorán, 
amelyet Beöthy László adott az uj 
Lehár-siker örömére. Vasárnap délelőtt 

megjelent aztán a Fővá-
rosi Operett Színházban 
és ott meghallgatta azt az 
uj szöveget, amelyet Har-
sányi Zsolt irt a „Libellen. 
tanz"-hoz. A darab, amely-
nek magyarban ,A kilenc-
ágú korona" lesz a cime, 
Lehárt annyira elragad-
ta, hogy elragadtatásanak 
rögtön kézzel fogható ki-
fejezést is adott : kijelen-
tette Roboz Imrének, hogy 
bármennyi uj kompozíció-
val szívesen megpótolja a 
„Kilencágú korona" zené-
jét. Ez után a megbeszé-
lés után Rátkai Mártonhoz, 
a „Sárga kabát" főszerep-
lőjéhez volt meghiva 
ebédre, ahol többek között 
Biller Irénnel, a , K i l e n c -
ágú korona" főszereplőjé-
vel is megismerkedett. 
Ebéd után alig ért rá 
frakkot ölteni, már sietett 
a Marinka előadásához a 
Fővárosi Operett Színház-
ba, itt pedig nem is ért rá 
végigvárni az első felvo-
nást, már sietett át a Ro-
boz Imre autóján a Király 
Színházba, hogy ott a 
„Sárga kabát" második 
előadásán az első felvonás 
után viharosan felzúgó 
tapsokat személyesen kö-
szönje meg. Majd a Fé-
szekbe ment, ahol rande-
vúja volt vacsorára régi 

Párisba utazott barátjával, az amerikai 
Harsányí felv. 
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Mr. Kaufmannal. A hétfői napot is ugy 
váltogatta a két szinház között. Ekkor 
már ismerte Biller Irént színpadról is, 
és nemcsak eljátszotta négy uj kom-
pozícióját a Fővárosi Operett Szinház 
vezetőségének, hogy a *Kilencágú ko-
rona" számára szabadon válogassanak 
belőle, (ők persze mind a négyet válasz-
tották), hanem külön eredeti magyar 
verset is kért a szövegírótól, hogy Bil-
ler Irén számára uj magyar nótát kom-
ponáljon. Ahogy ezt elintézte, a Király 
Színházba sietett megint, megjelenni a 
tapsokra, majd pedig elment Péchy 
Erzsihez, a „Sárga kabát" primadon-
nájához vacsorára. Igy 
ment ez tovább is : szinte 
óránként osztotta meg az 
idejét a két szinház kö-
zött, és ha valaki meg. 
kérdezte budapesti be-
nyomásairól, nem is tu. 
dott elég meleg és lelkes 
szavakat találni Beöthy 
és Roboz, Király és Fővá-
rosi, Péchy és Biller dí 
cséretére. Különben pe-
dig már az uj operettjén 
dolgozik, amelynek „Pa-
ganini" lesz a cime és 
hőse a hajdani zseniális 
hegedűművész, akibe Na-
poleon egyik nővére volt 
annakidején szerelmes. 
Ez a szerelem a tárgya 
a darabnak. 

impozáns tömege vett részt. A vacso-
rán természetesen sok szó esett Ma. 
gyarország és az Egyesült-Államok 
művészeti összefüggéséről. 

— Például Blumenthalról ? 
— Ugy van. És éppen aktuális volt 

a hir, hogy Blumenthal legközelebb 
megint ellátogat Budapestre. Ezúttal 
nem egyedül; vele jön Gilbert Miller, 
a világhírű amerikai színházi hatal-
masság is, aki már nagyon kíváncsi 
arra a pezsgő és tehetséges színházi 
életre, amelyről barátja és üzletfele, 
Blumenthal, állandóan csodákat mesél 
neki. Sőt,hogy amerikaiakbanne szüköl-

— Ki az a Mr. Kauf-
mann, akit az imént em-
iitett ? 

— Az a világ egyik 
legfontosabb sajtóhatal-
massága : a newyorki 
„Globe" főszerkesztője. 
Európai utja során eljött 
Budapestre is és itteni 
látogatását azzal kezdte, 
hogy átnyújtott hat millió 
korona kollégiális gyen-
gédséget az Újságírók 
Egyesületének. A ma-, 
gyár hírlapírók nem ma. 
radtak adósok a szere, 
tetteljes köszönettel, ked-
den este olyan bankettet 
rendeztek a tiszteletére 
az Otthon-Körben, ame-
lyen a magyar közélet 
és irodalom szine-java és 

DÉNES GYÖRG7 a Vígszínház tagja 
Pesti Kabaré — „A trónörökös" Angeld foto 
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ködjünk, ugyancsak legközelebb Pestre 
érkezik Hans Bartsch is, hogy a leg-
utóbbi itt tartózkodása óta termett ma-
gyar darabok között szétnézzen egy 
kicsit. 

— A Vígszínház különben junius 2-án 
Bécsbe megy vendégszerepelni. Tíz 
estén át a Neue Wiener Bühne-ben 
eljátssza legszebb tíz darabját. Ezalatt 
a tíz estén a Vígszínházban Leopoldine 
Constantin fog játszani. 

— Hát az itthoniak mit csinálnak ? 
A Nemzetinél mi újság ? 

— Ott mindenki teljes szívből Kürti 
Jóskának drukkol, hogy a földbirtok-
rendező bíróság balatonszemesi kép-
viselete a javára döntsön. Tudni kell 
ugyanis, hogy Kürti Jóska nemcsak a 
legnagyszerűbb és legmagyarabb ma-
gyar színészek egyike, hanejp első-
rangú és nagy szaktudásu gazdálkodó 
is. Kicsiny gödöllői birtokán kevés al-
kalma van ezt az utóbbi tudományát 
érvényesíteni, erre megtudván, hogy 
Balatonszemesen földosztás céljából ki-
hasítanak egy részt a Hunyady grófi 
birtokból, ő is belépett az igénylők so-
rába egy szerény instanciával. A dön-
tés most történik, és a Nemzetinél 
mindenki feszülten várja, vájjon meg-
adják-e az illetékes hatalmak Kürti 
Jóskának azt a kis földet, vagy nem. 

— Láttuk a Zilahy szép darabját. 
Mondja, hol csináltatta Bajor Gizi a 
ruháit ? 

— Csodálkozzanak : azok a szenzációs 
ruhák otthon készültek. A művésznő-
nek van egy Titti nevű igen tehetséges 
barátnője, aki maga elé vette a leg-
frissebb párisi divatlapokat, és ezek-
nek az adatai alapján olyan toalet-
teket tervezett Bajor Gizinek, hogy .. . 
hogy ehhez maguk úgyis jobban ér-
tenek, mint én. 

— Vígszínház ? 
— Ott most nagy a boldogság a John 

Gabriel Borkman gyönyörű sikere 
miatt. A boldogság olyan kitörő jó-
kedvben nyilatkozott meg azon a pre-
miér-vacsorán, amely az első előadás 
után a Márvány meny asszonyban zaj-
lott le, hogy ez a vacsora színházi ben--
featességem legkellemesebb emlékei 
közé tartozik. 

— A Renaissanceról mit tud új-
ságolni ? 

— Éppen most voltam ott, hogy meg-
kérdezzek valamit. Az egyik tőzsdei 

lap színházi rovatában ugyanis azt ol-
vastam, hogy a Renaissance megszer-
zett előadásra egy „Nagyszerű kakas" 
cimü darabot. Kérdezőskődésemre ki-
derült, hogy a „Le cocu magnifique" 
cimü belga darabról van szó, azonban 
a „coeu"-t, ami felszarvazott férjet je-
lent, valaki összetévesztette a „coc"-kal, 
ami kakast jelent. Karinthy Frigyes, 
a darab fordítója, mindenesetre jobban 
adta vissza a címet. Az ő elmés fordí-
tásában „A csodaszarvas" a cime a 
darabnak. Tehát nem kakas, hanem 
szarvas. Egyúttal más újságot is hal-
lottam a Renaissancenál : Bárdos Artúr 
szerződtette a szinház tagjai sorába 
báró Bornemiszáné Corthy Mirát, aki 
a Belvárosi Színházban régebben már 
volt egy ízben az ő tagja. 

— Zsazsa mikor utazott Parisba ? 
— Hétfőn délután három órakor. So-

kan kisérték ki a Keletihez, s Párisban 
is várják majd egynehányan a pálya-
udvaron. Többek közt a Dolly-sistersek ; 
Fali Leó és Márton Miska, Zsazsa már 
jelen lesz a Dolly-testvérek május 22-iki 
premiérjén az „Ambassadeur"-ban. 

— Kérjük a rendes heti pletykát. 
— Parancsoljanak. Az i f j ú prima-

donna és a bonvivant, a jelenlevő Má-
jusra való hivatkozással egymásba ha-
barodtak. Ez egy rendes dolog. Az 
viszont nem rendes dolog, hogy a prima-
donna mamája pillanatra nem hagyta 
kettesben a fiatalokat. Mindenütt hár-
masban jelentek meg, mig a bonvivant 
meg nem unta a mamát és kijelentette, 
hogy vagy vele szakit a primadonna, 
vagy a mamájával. És most piruljon a 
Május : a primadonna a bonvivanttal 
szakított. Kezűket csókolom. 

— Hova siet ? 
— Sietek elválni maguktól, mert fé-

lek, hogyha soká faggatnak, még el-
mondom a neveket. Viszontlátásra a 
jövő héten. 

Paganini 
Megírtak róla már sok mindent, 
De sosem irták tudtommal ezt még : 
Paganini nejét, mikor öreg lett 
Röviden Paganéninek nevezték. 

KÁLMÁN JENŐ 
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BECKER BÄBY 
a bécsi Kammerspiele UàgJM 



38 SZÍNHÁZI ÉLET - 38 

Gábor diák Békéscsabán 
(A Színházi Élet tudósítójától) 

Békéscsaba, 1923 május 4. 
Aranyos tavaszi napfényben úszik a nagy 

alföldi város : Békéscsaba. Boldogra festi a 
május az emberek arcát, a lombosodó fék 
árnyékában pesti stilusu hirdetőoszlopok 
karcsúsodnak ez ég felé. de tiármennyire is 
törekednek, mégsem tudják utóiérni az ötven-
éves gesztenyefák legalsó lombját sem. 

Ebben a kedves és széles ulcéju városban 
mindig jó dolga volt a magyar színészeinek. 
Hires színigazgatók játszottak itt sokéig, téli 
állomáshelye volt a szegedi szin'ársulatnak 
is de most már évek óta önállóan tart el 
olyan nagy társulatot, mint amelynek igaz-
gatói Kiss Árpád és Sziklai Jenő, a Városi 
Szinház volt kedves és kitűnő táncos komi-
kusa, aki alaposan bebizonyította, hogy nem-
csak a boszorkányos táncfigurákhoz, hanem 
a szinigazgatáshoz is ért, épen ugy, mint 
Kiss Árpád, a vidéki színigazgatói kar egyik 
kiváló reprezentánsa. 

Nagy színházi események vannak mostaná-
ban Békéscsabán. Három estén át vendég-
szerepelt Údry Árpád és egészen különleges 
színházi lázat keltett Békéscsabán. Csups 

PALFF7 BLANKA 
Gül Baba : Gábor diák 

PALFFy BLANKA 
a békéscsabai szinház pr imadonnája 

irodalmi darabot játszott és a publikum min-
den este zsúfolt házak előtt gyönyörködött 
Ódiy művészetének legszebb alakításaiban, 
közöttük a Hamlet-ben is. 

Tegnap este ismét nagy esemény volt. 
Pálffy Blanka a társulat primadonnájának 
jutalomjátékául a Gül Babát adták elő. Csupa 
izgalom volt a nézőtér, mindenki olyan szí-
vesen jött ma színházba, mintha — kedvenc 
primadonnáját akarná ünnepelni. 

Pesten már nem igen tudják, mi is az a 
jutalomjáték . . . Vidéken még él ennek a 
kedves színházi szokásnak a romantikája 
|!yenkor rója le a város háláját a sziné^z 
iránt, áki a „szezonon" keresztül annyi élve-
zetes estét szerzett a publikumnak. 

Pálffy Blanka alaposan meg is érdemelte 
a közönségnek azt a szeretetét, amely irá-
nyában ëzën az éslén megnyilvánult. Őszinte 
tapsqjk szeretetteljes ünneplése fogadta, ami-
kor színpadra lépett és miftden énékszáma, 
minden jelenése után. megistnétlődött ez az 
ünneplés. Nem is csoda, hiszen ebben a 
szezonban már lejátszólta a Sybill, Yus-hi, 
Stamíiul rózsája, Bajadér, Babavásár, Éva, 
Bob herceg, Tul a nagil Krivánon. Asszony-
faló, Szerehcsetáhc, Orféú'sz, ' Leányvásár, 
Három a tánc, Ezüstsirály, Csárdáskirálynő 
és még egész sereg operette főszerepeit. 
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,Munkámnak rabja vagyok . . 
A Fővárosi Operett Színház ujabb sikert 

könyvelhet el : titkárának és rendezőjének, 
Szabolcs Ernőnek a sikerét, aki ismét mint 
táncoskomikus is igazolta sokaldaluságát. 
Próba nélkül beugrott Halmai Tibor szere-
pébe, nagyszerűen játszott és megmentette 
a Marinka, a táncosnő előadását. Halmai 
Tibor addig futballozott, amig az egyik tré-
ningen ugy megrúgták a lábát, hogy mo-
zogni is alig tudott. A Fővárosi Operett $z n-
ház másik táncoskomikusának Komlós Vil-
mosnak szintén a lábával volt baja : kifica-
mította bokáját a Kis grizett vasárnap dél-
utáni előadásán. A színháznál egy félórával 
az előadás megkezdése előtt még nem tud-
ták, ki fog játszani Halmai helyett. S ez volt 
a helyzet egy negvedóra múlva is, amikor 
azután Szabolcs Ernő merész elhatározással 
kijelentette : eljátssza Halmai szerepét. 

Zajos sikere hamarosan iga-
zolta, hogy kijelentése egyálta-
lán nem volt merész, mert meg-
mutatta, hogy éppen olyan ki-
fogástalan szinész, mint amilyen 
jó rendező. 

Föllépésének második estéjén 
felkerestük a szinház irodájában 
Szabolcs Ernő.t : meg akartuk 
intervjuvolni. Éppen Varga Nusi 
volt nála, a Fővárosi Operett 
Szinház szabónője. aki az uj 
Lehár operett, a Kilencágú ko-
rona ruháit beszélte meg Sza-
bolccsal, a rendezővel. 

— Azonnal, azonnal — szólt 
Szabolcs, ahogy meglátott ben-
nünket, — csak ezt a kis toa-
lett-megbeszélést intézem el . . . 

Még nem is végzett Varga 
Nusival Szabolcs, amikor meg-
jelent az iroia ajtajában az 
ügyelő 

— Öt perc múlva kezdődik a 
jelenés — jelentette. 

A kis Szabolcs rohant öltözőjébe, mi persze 
állandóan a nyomában, hogy a kellő pilla-
natban elcsíphessük egy kis beszélgetésre. 
Ez azonban nem ment olyan könnyen, mint 
gondoltuk. Alig várta már Vincze Zsigmond 
karmester, hogy vége legyen Szabolcs jele-
nésének, mert a második felvonás fináléját 
kellett vele megbeszélni. Vincze mögött már 
•ott állt vázlataival kezében Málnay Béla és 
a második felvonás megkezdéséig igénybe 
vette Szabolcsnak minden szabad pillanatát, 

— Beugrásáról és az uj Lehár-bemutató-
ról valamit, kedves titkár ur — ugrottunk 
<>da Szabolcshoz, ahogy élvélt Málnaytól. 

•Ott kezdem — mondta átöltözés közben 
Szabolcs — hogy nagyon boldog vagyok. 
Vagy nem boldogság az, amikor hetven táb-
lás' házra tekinthet vissza a Marinka? Nagyon 

SZABOLCS ERNŐ - mint rab 
Haisányi felv 

sok dolgot ad ugyan, de szívesen fáradok a 
Kilencágú koronával, hiszen öröm olyan 
operettet rendezni, amelynek Lehár Ferenc 
szerezte a zenéjét és amelynek Harsányi 
Zsolt dolgozta át a szövegét . . . 

Alig fejezte be mondatát Szabolcs, az 
ügyelő színpadra szólította. A következő perc-
ben Faragó Géza festőművész érkezett meg 
Harsányi Zsolttal : persze ők is Szabolccsal 
akartak beszélni. Legsürgősebben azonban 
Petráss Sári kereste : 

— Uj ruhában jövök be most a második 
fölvonásban . . . kérem intézkedjék, hogy zöld 
legyen a reflektor szine lila helyett. . . 

A harmadik fölvonás megkezdése után 
végre azután jutott néhány szabad perce 
Szabolcsnak számunkra is. 'Csíkos rabruhá-
jára mutatott: 

— Elfoglaltságomat legjobban ez a ruha 
jellemzi. Munkámnak rabja va-
gyok, rendező, titkár, szinész 
egyszerre. Szorgalmasan pró-
báljuk a Libellentanzot, amely-
ből egészen uj operettet irt Har-
sányi Kilencágú korona cimen. 
A főszerepeket Biller Irén, Har-
math Hilda, Kompóthy Gyula, 
Halmai Tibor, Vendrey Ferenc, 
Ujváry Lajos, Komlós Vilmos, 
Mészáros Paulette játsszák. 

{kicsit bement Szabolcs a 
színpadra, söpörni szerepe uta-
sításához hiven és azután foly-
tatti az intervjut : 

— Dúsgazdag ember vásá-
rolja meg a tönkrement gróf 
kastélyát. Avatási ünnep, elő-
kelő társaság, amelynek szóra-
koztatására föllép a hires szinész, 
aki azonban nem más mint a 
kastély régi tulajdonosa, Carlo 
Cosatt, grof. Protloni, az uj gazda 
bájos unokahugának udvarol, 
de a lánynak megtetszik a szi-

nész és az operett végén a gróf felesége iesz 
A színészről persze nem tudják, hogy gróf, 
ami rengeteg bonyodalomra ad alkalmat. 
Nagyon érdekes a szövegkönyv, amelyben 
Harsányi Zsolt előkelő irodalmi jzléssel dol-
gozta föl a gróf szerelméről szóló operelt-
mesét. Az egész librettón, a verseken annyi 
ötlet vonul végig, amennyihez csak Har.sényi 
Zsoltnál vagyunk hozzá szokva. 

Vége volt a Marinka előadásának ; Sza-
bolcs kocsiba vágta msgát. Amilyen tok 
dolga van, lehet, hogy még most ekkor i-trtv 
mehetett haza — pihenni 

Interpelláció 
A cime: „Asszonyok bolondja" 
Kissé rosszallom oh e tettet, 
Bródy Pistának nincs más gondja, 
Mint rólam írni opeiettel?. (Buhi) 
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Az ember, legyen bár iró, vagy közönség, 
ritkán megy el az élet dolgai fölött anélkül, 
hogy a tanulságokat valamilyen formában 
le ne szűrje. Az író mindenesetre elrejt va-
lami tanulság-magvat alkotásai közé s a kö-
zönség, amely szórakozni indul a színházba, 
ritkán jön el onnét anélkül, hogy a szórako-
zás mellett valami hasznosat ne profitált volna 
a darabokból. Ez adta a Színházi Élei szer-
kesztőségének azt az ötletet, hogy kivallassa 
publikumét : milyen tanulságokat vontak le 
maguknak egy-egy látott, vagy olvasott da-
rabból. Mert még ott is, ahol az iró tenden-
ciája világosan fölismerhető, akadhat ember, 
aki a dolgokat egészen más szempontból 
itéli meg. Hogy egy egészen közismert dara-
bot vegyünk mintául, itt van Molnár Ferenc 
Az ördög cimü vígjátéka, amelyből szerintünk 
az a tanulság, hogy 

sokszor a legtisztább szándék mellett is 
úrrá lesz az emberen az alkalom és egy 
kényes helyzet a legerényesebb nőt is ki-
sértésbe ejti. 
De akadhat ezzel szemben moralista, aki 

azt állítja, hogy 
az ember sohase vigye a feleségét egy 
fiatal életvidám festőhöz lefesteni, hanem 
vigye el egy öreg akadémikushoz, akkor 
nem történik semmi baj. 
Mindenesetre érdekes probléma, hogy adott 

és ismert helyzetekből ki milyen tanulságot 
von le, mert itt jönnek ki azok a világnézeti 
különbségek, amelyek még az egy társadalmi 
osztályból való embereket is elhatárolják 
egymástól. S azért is jó ez a próba, mert 
ezzel az iró a maga rejtett vagy nyilt tételé-
nek beigazolását, vagy cáfolatát láthatja, de 
mindenesetre középpontjába kerülhet egy 
egészséges és uj gondolatokat fakasztó vitá-
nak. Mi a magunk részéről nem vitatkozunk, 
csak regisztráljuk a beérkezett tanulságokat. 
Ha azonban valaki ugy találja, hogy az előtte 
szóló helytelen konzekvenciákat vont le egy 
darabból, joga van a maga különvéleményét 
bejelenteni. Itt közöljük az e héten befutott 
pályázatokat. 
Végállomás : 

Tanulság: A családi boldogság tényezőit 
egymásban keressük, a férfi az egyenrangú 

felet becsülje meg a feleségében és ne 
akarjon erővel imponálni ott, ahol egy kis 
gyöngédséggel mindent elérhet. 

Kárász Zoltán 
Budapest, Nagymező-u. 25i 

Isten vára : 
Tanulság : Amikor az egész építőipar 

pang, a legrosszabb kabala tizenkét kp-
mives történetével kijönni. Pláne, amikor 
az óbudai téglagyár is leégett. 

Szabó Imre 
Budapest, Ráday-u. 10. 

Válóperes hölgy : 
Tanulság : Az ember sohase cseleked-

jék az első impresszió hatása alatt és a 
haragjára aludjék egyet-kettőt, mielőtt vala-
mire elszánná magát. 

Sugár Aranka 
Szeged 

Cyrano de Bergerac : 
Tanulság : Aki élő különvélemény mer 

lenni az emberi társadalomban, annak 
rengeteg keserűséget kell nyelnie és előbb 
vagy utóbb el kell buknia. 

Szilágyi Ernő 
Kaposvár 

Az ember tragédiája : 
Tanulság : Madách föltétlenül teli volt 

keserű pesszimizmussal, amikor a „Mon-
dottam : ember küzdj és bízva bízzál" 
szállóigévé vált tanulságot leírta. Szerintem 
ez a legsoványabb s egyben leggunyosab-
ban hangzó vigasztalás, amit valaha a küz-
ködő emberiségnek nyújtottak. 

Egy pesti filozopter 
Levendula : 

Tanulság : Buda legmagasabb pontjáról 
lejönni a pesti lapályra — emelkedést jelent 

Krausz Gábor 
Budapest, Andrássy-ut 48: 

Ennyi jött ezen a héten. Várjuk a további 
tanulságokat, annál inkább, mert ezt hisszük, 
hogy végre egy olyan pályázatot sikerüli 
kreálnunk, amelyre mindenki egyéniségéhez 
méltó módon felelhet meg. 
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Jutalomjáték... 
(A Színházi Élet tudósítójától.) A diadal-

mas sikerű Bajadér már tizedszer került 
szinre a békéscsabai színházban. Valamennyi 
előadást zsúfolt ház tapsolta végig. A szerep-
lők közül különösen Halász Ica koloratur-
énekesnőnek volt szép sikere, A népszerű 
primadonna a Bajadért választotta jutalom-
játékul. Közönsége elhalmozta a szeretet és 
ünnepeltetés minden jelével. Jutalomjétéka 
után beszéltünk Halász Icával, aki elmondta-
hogy a nyári szezon egy részét Szentesen tölti, 
ahol vendégszerepel, jövő szezonra pedig 
egyik legnagyobb vidéki város direktorától 
kapott szerződési ajánlatot. Szentesen leg-
kedvesebb szerepeiben, Sztambul rózsájában, 
Három a kislányban, Leányvásérban, Lili 
bárónőben, Kis grizettben, Offenbachban, Bőr-
egérben, Mágnás Miskában, Gésákban, Tatár-
járásban, Hollandi menyecskében, Paraszt-
becsületben, Orfeuszban, Cornevillei haran-
gokban, Hamburgi menyasszonyban, Baja-
dérben és a Csárdáskirálynőben lépett föl. 
Azt hisszük, gazdag kvalitásairól Szentesen 
is csakhamar meggyőzi majd a publikumot 
Halész Ica. 

HALASZ ICA 
Békéscsabai Színház : „Ba j adé r ' 

L, HÉDY S1LVAN0, i i 
magyar származású balettáncosnő, aki Olasz-
országban végzett balettiskolát, pár napra 
hazajött Budapestre. Olaszország legismertebb 
és legünnepeltebb balettprimadonnái között 
emlegetik a nevét. Mindegyik föllépése ujabb, 
értékes sikerrel gazdagította az eddigiek so-
rozatát. Uj szerződése ismét külföldre, Hollan-
diába szólítja a kitűnő művésznőt, aki sike-
reit itt is bizonyára csak újból növelni fogja. 

L. Hédy Silvano a legelőkelőbb külföldi 
ballett színpadokon táncolt már, mindenütt 
sikert és elősmerést aratva. Hollandi u t já ró / 
hazatérve a budapesti közönségnek is be fog. 
mutatkozni, 
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S3 S K É P Z Ő M Ű V É S Z É T S 

Lehel Ferenc: Cézanne 
Az Amicus könyvkiadó művész-

•monografiáinak száma egy olyan 
egyén i ség ismertetésével szaporo-
dott , amely mindenkinél határozot-
t a b b a n szabta meg a legújabb mű-
vészet fejlődésének irányát. Ezt a 
kiadványt soron követi még három 
hasonló kötet, me-

lyek ugyancsak 
francia úttörők mű-
ködését ismertetik. 
„A Keresők" a kö-
zös cime ezen mo-
nográf iáknak, me-
lyek Cézanne, Gau-
guin, Van Gogh és 
a követőik művé-
szetének jel lemzé-
sével foglalkoznak. 
Mind a négy kö-
tetet Lehel Fe renc 
irta ugyanavval az 

izgalmas drámai 
beállítással, amely-
lyel eddigi alak-
jait is megraga-
dóan szemléltette. A posztimpresszio-
nizmus művészetea fo imakeresésküz-
delmét tükrözi, olyan küzdelmet, 
amely páratlanul áll a művészetek tör-
téne tében. A keresők, mialatt rekon-
struálni kívánták az impresszioniz' 
musban szét hullott formájú művé-
szetet, valójában lelket akartak ön-
teni a haldokló nyugati kultúrába, 
ha a saját terhelt lelküket is. Cézanne 
emberfölött i küzdelme a klasszikus 
konstrukciós művészetért nem ídő-

PAUL CÉZANNP 

szerű és minden lobogó idealizmusa 
mellett nem végződhetett győzelem-
mel. Művészetének hatása valóban 
felrázta rövid időre a tespedő mű-
vészek teremtő erejét. Ám e hatás ha-
marosan összekeveredett a többi kere-
sők ellentétes szellemű kísérleteivel. 

L e h e l F e r e n c 
könyve világos ké-
peivel megérteti a 

posztimpresszio-
nizmus jelentősé-
gét. Sajá tos dialó-
gusaiban a legza-
varosabb problé-
mákat t isztázza. Az 
olvasó valósággal 
azt a levegőtszivja, 
mely Manet, Zo-
la, Renoir, Cézanne 
miliőjét körülvette. 
Az Amicus Ízléses, 
tipográfiailag töké-
letes kiadványá-

val u j utat nyitott 
meg, amikor francia 

mester ismertetésével ajándékozza 
meg a csak magyarul tudó közön-
séget. Bármiyen különösen hangzik 
ez,' művészeti irodalmunk hasonló 
kiadványt nem ismer. Igaz, hogy a 
magyar művészet ismertetése annyira 
fogyatékos, hogy a hiányt csak so-
kára lehet pótolni. Mindazonáltal az 
Amicus elhatározását nem lehet 
eléggé dicsérni, hogy Cézane-kiádvá-
nyával megnyitot ta az utat a Tcülföldi 
művészet magyar ismertetéséhez. 
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k 
Sziklás tá j : Paul Cézanne o ' a j fes tménye 
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A közönség mint kritikus 
Pályanyertes olvasók 

A Színházi Élet szerkesztősége március-
végi számában pályázatot hirdetett arra, 
hogy bírálja el az olvasóközönség a Klasz-
szikus regénytár öt- kötetét, és aki a legta-
lálóbb bírálatot irja a kérdéses kötetekről, 
azt pályadíjjal jutalmazza. 

A pályázat lejártával egész garmada bírá-
lat érkezett be hozzánk és csak nekünk fáj, 
hogy nem közölhetjük valamennyit, mert — 
kevés kivétellel — a legtöbb megérdemli a 
jutalmat. A bírálóbizottság az öt kötetről 
szóló bírálatok közül az alábbiakat találta 
legjobbnak : 

1. 
Balzac: Pons bácsi 

„Balzac az az iró, aki az emberi szen-
vedélyek legszélesebb skáláján tud játszani, 
aki egyforma erővel és igazsággal tud ma-
gából kivetíteni jóságot és gonoszságot, tes-
tiséget és lelkiséget, gyűlöletet és szeretetet, 
ravaszságot és ártatlanságot. A Pons bácsi, 
mint Balzac minden regénye, igazán „comé-
die humaine" ; középpontjában ott áll a 
szegény, öreg muzsikus, egyszerű jóságával, 
naiv lelkességével, s apró emberi hibáival s 
körülötte forr és zajlik a mélységes romlott-
ság egy sereg rokonba testesítve. 

Vaály Alice 
Andrássy-ut 66. 

2. 
Björnson : Arne 

„Észak különös világa, a hideg napfény-
ben csillogó havas tetők, a kékes fjordok, az 
ezüstös esők csillannak vissza ebben a mű-
ben. Minden alakján sugárzik valami pa-
raszti, nyers egészség és ugyanakkor valami 
ködös szomorúság, csaknem kisértetiesség. 
És minden szavában remeg valami népi 
üdeség és ugyanakkor valami fájdalmas 
melancholia, kimondhatatlan vágyakozás. 
Mint a mesék hőse, tele dallal, boldogsággal 
és boldogtalansággal, suhan el előttünk 
Ame, a norvég paraszt s lelkünkben hagyja, 
álmodozó életének hangulatát." 

Fehér Dezső 
Városmajor-utca 2. 

3. 
Tolsztoj: Föltámadás 

„Tolsztoj Föltámadás cimü hatalmas műve 
véleményünk szerint se nem szerkezetének 
kerekségével, se nem stílusának pompázásá, 
val tűnik ki. Sokkal több van benne ennél, 
egy nagy erkölcsi küzdelem tökéletes képe 
és aki e lélekben vivődő harcot igy meg 

tudja látni, az joggal sorolható a világiroda-
lom legnagyobbjai közé. Egy nagy lelki pál-
fordulást tár elénk az iró, szenvedésekben 
megtört emberek magábaszállását. Egyik ol-* 
dalon dúsgazdag herceg áll, aki elvetve bű-
nös életét, nőül akarja vnnni a fegyencleányt, 
akit ő juttatott a pocsolyába. Másik oldalon 
a fegyencleány, aki az önzetlenség tetőfokára 
emelkedve, visszautasítja a herceg kezét, 
mert nem akarja megsemmisíteni azt, akit 
szeret. Ebben az erkölcsi tettben támad föl 
mindkeftő uj, tisztább életre, ebben rejlik a 
mű, megrázó, megjavító tanulsága." 

Hammerschmidt Jolán 
Vérmező-ut 50. 

4. 
Galdos : Miseracordia 

„A legsötétebb gorkiji naturalizmussal meg-
rajzolt élet tömör, gazdag színezésű képe. 
Ebbe a vigasztalanul sötét miliőbe ragyogö 
napsugárként vet fényt Beninának, ennek a 
földfelettien gyönyörű lelkű öregasszonynak 
a többi alak közül plasztikusan és föltétle-
nül uralkodón kiemelkedő egyénisége. Gal-
dos e művének legerősebb oldalát épen abban 
a csodálatos művészetben látom, amellyel 
ebből a naturalisztikusan posványos légkörből 
a legkápráztatóbb színekkel tudja kiemelni 
az alapeszme krisztusi, mélységes gondolatát. 

Rösa László 
Mária-utca 34. 

5. 
Anatole France : Ludlábkirályné 

„Francét ép oly kevéssé lehet bírálni, mint 
egy vallásalapitót avval megtámadni, hogy 
tanai hamisak. Filozófiáját, kedélyét, isten-
áldotta művészetét csak élvezni lehet elme-
rülni belé ; elvethetjük gondolatait, de Ítéletet 
nem mondhatunk róluk. A Ludlábkirályné 
talán Iegbrilliánsabb műve, mely leginkább 
tükrözi vissza Írójának egész jellemét és 
gondolkozását. Ragyogó sziporkázó ötletesség, 
pókhálószerüen finom meseszövés, márványba 
vésett alakok. Coignard abbét mindegyikünk 
szivébe fogja zárni s a gentleman sátánfeje-
delem utolérhetetlenül szellemes finom iróniája 
felejthetetlen marad a számunkra. Az ir6 
állandóan ura a helyzetnek, nincs a műben 
egy kihasználatlan fordulat vagy jelenet' 

Rósa László 
Mária-utca 3 4 

A Színházi Élet szerkesztősége köszöni a 
közönségbeli kritikusok fáradozását A nyer-
teseket pedig arra kéri, hogy a jutalom-
könyvekért szíveskedjenek a megbírált köny-
vek kiadójához (Révai Testvérek, Ollői-ut 18.) 
személyesen elmenni. 
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Hat kötet Adynak 
harminc kiadása 

Irodalmi szenzáció ? 
Megközelítően sem lehet 
kifejezni ezzel a két szóval 
azt, hogy mit jelent az 
Athenaeum nagyszerű tel-
jesítménye : Ady Endre 
hat kötetének, közülök egy 
teljesen újnak egyszerre 
való kiadása. 

Hogy ez mit jelent : kommentár se kell 
hozzá, csak annak a puszta ténynek a meg-
állapítása, hogy az öt régi kötet: az „Uj ver-
sek". a „Vér és arany", az „Illés szekerét", 
a „Szeretném ha szeretnének" és „A halot-
tak élén" ugy elfogyott négy, öt, hat, nyolc 
kiadás után, hogy — hála Istennek, most 
már nem nemcsak az Ady-rajongók, hanem 
a nagyközönség kulturált széles rétegei is áhí-
tatos elragadtatással óvják, őrzik Ady Endre 
verseskönyveinek egy-egy régibb kiadását. 

S most mind ez az öt kötet .megtoldva a 
hatodikkal, a még ismeretlennel, Adynak 
poszthumusz kötetével, amely „Az utolsó ha-
jók" cimen hagyta el a sajtót, újra megjelent 
az Athenaeum kiadáséban, hogy a sok Ady 
költészetéért repeső szivet, az ő megérzései 
és látomásai után sóvárgó szemet, elmét és 
lelket gyönyörködtesse. 

Egészen bizonyos hogy ezek a ma még 
nyomdafestéktől nedves verskötetek hova-
hamarabb ugy elfogynak, mint elődeik és 
boldog lesz, akinek még jut belőlük, mert az 
utolsó két évtized magyar életének, érzései-
nek, szerelmének, boldogságának és boldog-
talanságának, reményeinek és fájdalmas szo-
morúságainak Adynál ihletettebb és próféta-
lelkübb dalosa nincsen. 

Nem lehet megmérni Ady költészetének a 
súlyát, mert nincsen hozzá mérlegünk. El 
kell fogadni és el is fogadják mindenek, ha 
az első olvasásra nem, akkor a másodikra, 
harmadikra, tizedikre, mert minél többször 
olvassuk, annát tisztábbra, annál csillogóbbra 
kristályosodnak örökéletű igéi. 

Amilyen zengő himnusza az „Uj versek" 
a szerelemnek ; amilyen döbbenetes festménye 
a „Vér és arany" a vérnek és a vagyonnak; 
amilyen gyújtó jövőbelátás az „Illés szekerén", 
olyan hatalmas összefoglalója e három élet-
mozgató gondolatkincstárnak a „Szeretném 
ha szeretnének" és olyan megrázóan fenséges 
„A halottak élén". 

S most dr. Földessy Gyula a kitűnő Ady-
ismerő összeállította „Az utolsó hajók"-at, 
hogy útjára bocsássa Ady Endre próféta lel-
kének örökké világító bucsusugarait, amelyek 
Uj Magyarország fájdalmára, följajdulására, 
szenvedésére és reménykedésére szórnak el-
múlhatatlan glóriát. 

Citoyen 

Lejtőn 
Gaál Andornak az „Athenaeum" regény-

pályázatán dicséretet nyert regénye 
Oh egészen mellékes 

hogy Gaál Andor regényé-
nek a hőse Rasin Pál 
orosz gárdakapitány, meg 
hogy az a négy, öt, vagy 
talán hat nő, aki nagy 
szerepet játszik az életében 
más-más nemzet szülöttje ; 

az egyik francia, a másik angol, a harmadik 
orosz és igy tovább . . . a fődolog az, hogy a 
regény alakjai : emberek húsból, vérből, ide-
gekbőlvaló érző, szenvedő, szerető emberek, 
akiken ugy gázol keresztül a sors. mint a földön 
csúszó hernyón. És az a darab élet, mely Gaál 
Andor virtuóz tollán keresztül elibénk tárul éles 
fényben ragyogtatja az ember esendő voltát, 
ha nincsen valaki, akibe megkapaszkodhatik, 
amikor a vágyakozása, a vére viszi, ha nin-
csen az életében olyan valami, — nevezzük 
azt akár erkölcsi erőnek, hitnek, — ami 
visszatartja attól, hogv a vesztébe rohanjon. 
Már pedig Rasin Pál, akármilyen acélos 
daliának látszik is, igen jellemgyönge figura, 
akit a nő látása, érintése, ruhájának a zize-
gése vagy parfőmjének az illata megbódit, 
aztán viszi, rohan vele a pusztulás förgete-
gébe, a megsemmisülésbe. 

Nem hiába nyert pályakoszorut Gaál An-
dor regénye az Athenaeum regénypályázatán 
és egészen bizonyos az is, hogy most majd 
a nagy magyar olvasóközönség fogadja őt 
szeretetébe, hogy elismerésének a babéraival 
övezze ragyogó tollát. 

A n a g y n a g y kerék 
Szikra (gróf Teleki Sándorné) regénye 

Az illusztris Írónőnek 
több mint érdekes regénye 
egy falusi kis zsidólánynak 
névszerint Spitz Rezsinnek 
az esetét tükrözteti, aki 
előbb sárladányi Ladányi 
Ginává gubózik, azután 
megy föl; azéletnagy-nagy 

kereke viszi, ragadja magával álmainak varázs-
latos birodalmába a gazdagok, a boldogok, 
a ragyogók legfelsőbb köreibe, ahol azonban 
ugyanugy dobog a sziv, mint odalent és sze-
relem, bánat, boldogság, csakúgy váltakoz-
nak mint a legszimplább emberek vilá-
gában. 

Szikra a jól megválasztott témát igaz mű-
vészettel irta meg és Írásával teljes élvezetet 
nyújt az olvasónak. A kötetet az Athenaeum 
adta ki tetszetős külsőben. 

—yen 

» 
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Z E N E I É L E T 

A Zeneünnepély 
A Liszt-centennárium alkalmából rende-

zett nagyszerű sorozatos hangversenyek óta 
nem volt olyan nagyszabású zenei élet Bu-
dapesten, amilyen most lesz a május 9-től 
28-ig tartandó Zeneünnepély keretében, ame-
lyet a Magyar Művészek Szövetkezete ren-
dez a kultuszminiszter védnöksége alatt az 
Operaház, a Filharmóniai Társaság, a Pa-
lestrina-Kórus és egy sereg kiváló művész 
közreműködésével. Ami komoly, jelentős ér-
ték a mai magyar zeneművészetben, mind 
fölvonul ebben az impozáns hangverseny-
sorozatban, amelynek külön értéke és jelen-
tősége, hogy nem közönséges üzleti vállal-
kozás, hanem szivvel, lélekkel összeállított 
gazdag műsoru hangversenyek sorozata. 
Egy-egy hangversenyen olyan művészek és 
művészi együttesek működnek közre, akik 
máskor csak külön-külön hallhatók és elő-
adásra kerülnek olyan művek, amelyek nen^ 
igen szoktak hangversenyeink műsorán sze-
repelni. 

Május 9-én veszi kezdetét a Zeneünnepély 
a Zeneművészeti Főiskolában rendezett egy-
házi hangversennyel, amelyen Kerner István 
főzeneigazgató vezénylete alatt többek között 
előadásra kerül Mozart hires Requiem-je is. 
Palestrina, Bruckner, Liszt és Koessler müvei 
szerepelnek még a műsoron, amelyben a Fil-
harmóniaiTársaság, a Palestrina-Kórus, Medek 
Anna, Basilides Mária, Székelyhidy Ferenc, 
és Venczell Béla a közreműködők. 

Május 14 én rendkívüli filharmóniai hang-
versenylesz a Zeneünnepély keretében Abend-
roth Hermann, a leghíresebb német koncert-
dirigens, kölni főzeneigazgató vezénylete alatt. 
Gluck, Händel, Beethoven művei kerülnek ez 
alkalommal előadásra és Szigeti József elő-
adja Mozart hegedűversenyét. 

Modern-esttel folytatódik a Zeneünnepély 
május 17-én, amikor modern sz-rzők müvei 
kerülnek előadásra. Némethy Eila. a Wald-
bauer-vonósnégyes, Erdmann és Szigeti Jó-
zsef működnek közre ebben a hangverseny-
ben. Május 22-én az Amerikából visszatérő 
Dohnányi Ernő vezénylete alatt lesz filhar-

móniai hangverseny, amelyen modern ma-
gyar szerzők müvei kerülnek előadásra. Más-
nap, 23-án ünnepi előadás keretében Kerner 
István vezénylete alatt az ^Operaházban szinre 
kerül „A vajda tornya", Dohnányi operája. 
Május 23-án klasszikus müveket szólaltatnak 
meg Dohnányi Ernő, Telmányi Emil és Ker-
pely Jenő. Május 25-én ismét operalőadás 
lesz : a Don Juan kerül szinre Kerner ve-
zénylete alatt. 

Május 26-án klasszikus kamaraest keretében 
Haydn, Bach, Mozart és Beethoven műveit 
játsszák Dohnányi, a Waldbauer-kvartett, 
az operaházi fúvósok együttese és Telmány. 
Emil. Május 27-én lesz a harmadik ünnepi 
előadás az OP e r 0házban : Beethoven „Fide-
lio" ja került szinre Kerner vezénylete alatt, 
és 28-án a harmadik filharmóniai hangver-
sennyel ér véget a sorozat. Ezen az utolsó 
estén Mahler Gusztáv VI. szimfóniája kerül 
előadásra Bauer Pilecska Olga, a bécsi Opera-
ház tagjának közreműködésével, aki Mahler-
dalokat is énekel. Ezt a záróhangversenyt 
Dohnányi Ernő vezényli. 

A nagyszabású Zeneünnepélyre, emelyhez 
külföldről is Budapestre zarándokol sok lelkes 
zenebarát, bérletjegyek kaphatók, de korlátolt 
számban lehet még jegyeket kapni az egye« 
estékre is. A jegyeket Rózsavölgyi árusítja. 

Matiné. Vasárnap 11 órakor tartották meg 
Varga Vilma zeneakadémiai tanárnő növen-
dékei matinéját a Budai Zeneakadémia hang-
versenytermében. A gazdag műsor vala-
mennyi száma tanúságot tett Varga Vilma 
brilliáns zene edagógiéjáról, melyet mint 
Liszt Ferenc és Khayll professzor tanítványa, 
sajátított el. Az összes növendékek meglepő 
zenei intelligenciáról tettek tanúságot, hogy 
billentésük és tökéletes előadásuk valósággal 
elragadta a hallgató közönséget. Valameny-
nyien dicséretet éredemelnek, de még külön 
ki kell emelni Bauer Dóra játékát, ki Men-
delsohn fantáziáját nagy technikai felkészült-
séggel pompás előadásban tolmácsolta. Kü-
lön meglepetés volt Bauer Dóra ráadása 
Pikéthy Tibor I. Scherzóját játszotta, igen 
nagy sikerrel. A fiatal zeneszerző műve 
brilliáns előadási darab, pezsgő életkedv és 
pompás humor árad ki belőle, formai töké-
letesség mellett Igen tehetségesek még Wecher 
Margit, Macskássy Vali, Petzik Matild, Schil-
ler Magda és Lilly. 
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Rovatvezető : GERHARD LAJOS 

M é g tart a m a g y a r - o s z t r á k v á l o g a t o t t p e c h " S z é r i a 
Mint hogyha éppen az osztrákokkal szem-

ben el volna pechelve a magyar válogatott : 
1919 óta minden találkozásuk fiaskót vallott. 
1919 óta nem tudtuk legyőzni az osztrák fut-
ball reprezentánsait, holott a klubcsapatok és 
a válogatott más nemzetközi mérkőzéseken 
Olaszországban, Spanyolországban, Svájcban 
és Franciaországban sok dicsőséget szereztek 
a magyar sportnak. 

A legutolsó találkozás 1 :0 eredménnyel 
zárult az osztrál'ok javára a hatalmas Hohe-
warte-pályán. Mentségünkre legven mondva, 
hogy a magyar futball tüneményes-technikájú 
primadonnája, 0 th Gyuri hiányzott a csa-
patból s nem volt ott az agilis és nemzet-
közi mérkőzéseken pótolhatatlan Blum se. 
Csak Plattkónak, a másik nagy futball-tüne-
ménynek akadt méltó helyettese Amsei sze-
mélyében, aki még az osztrákok áltól is lel-
kesen megcsudált bravúrral mentett minden 
veszélyes labdát. 

Ily súlyosan lehandicapelve és három év 
folytonos vereség tudatában nincs mit csu-
dálni, hogy a magyar csapat elvesztette ezt 
a meccset is. Csudálni inkább csak azt lehet, 
hogv a vereség ilyen kis arányú volt. De a 
tudat, hogy két. ország s;eme figyel rájuk, 
megacélozta a magyar fiuk hitét és harci 
kedvét s ha a szerencse csak egy kicsit mel-
lénk szegődik, ha Braun Csibi tüneményes 
lefutásait és brilliáns beadásait eredmény 
kiséri, ugy legalább is kiegyenlíthettünk volna. 
Így is, majdnem azt mondhatnók, hogy az 
adott körülmények között meg lehetünk elé-
gedve. Nem kell különös jóstehetség hozzá, 
hogy a revánsgondolat tüneményes eredmény-
nyé fog érni a legközelebbi találkozások vala-
melyikén és a magyar válogatott tizenegy egy-
szerre vesz elégtételt három év keserves csaló-
dásaiért. Képünk a Keleti pályaudvaron bú-
csúzkodó magyar csapat egynémely tagját 
mutatja be. 

A magyar válogatottak a keleti pályaudvaron indulás előtt H/irsányi felv. 
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A hollandi és a magyar vivők verseny előtt 
Harsányi felv. 

Holland vivók Budapesten 
Tiszteletükre bankettet adott a Nemzeti Atlétikai és Lovassport Egyesület 

asszót vivtak, amelyet Girai János nyert 
meg 4 : 2 arányban. 

A hollandi vendégek és a győztes tisztele-
tére a vivóbajnokság után bankett volt a 
Nemzeti Atlétikai és Lovassport Egyesületnek 
a Csengery-utcéban levő klubjában. Az asz-
talnál középen Capp Gusztáv tábornok, a 
kör elnöke ült, jobbján De Yong, Hollandia 
vivókapitánya, balján pedig Nagy Béla dr., 
a Magyar Vivószövetség elnöke. Körülöttük 
a klub vezetősége : Kunze Gusztáv és Gálos 
Kálmán alelnökök, dr. Gerentsér László, egye-
sületi vívómester, Berty László ezredes, 
Schenker Zoltán őrnagy, Szunyogh Andor, 
Kónyái Elemér igazgatók, dr. Nestor Kamii, 
Sche!tsick György. Nem kell hangsúlyozni, 
milyen fontos szerepe van a sportéletben a 
Nemzeti Atlétikai és Lovassport Egyesületnek 
és hogy állandóan milyen kitűnő szolgálato-
kat tesz a magyar vivósportnak. 

Állandó kényelmes, pompásan fölszerelt 
helyisége van a klubnak, ahol a tagok vív-
hatnak. A klub készíti elő a párisi Olympiádra 
kiküldendő vívóinkat dr. Gerentsér László 

Nigyszámu közönség gyűlt össze vasárnap 
a Műegyetem aulájában : két napi körmérkő-
zés után tiz vívó került a kardvivóbajnokság 
döntőjébe. A mérkőzésen hollandi vendégek 
vettek részt, akik közül azonban egyedül 
De Yong kapitány került be a döntő mérkő-
zésbe. 

A mérkőzés végig érdekes, izgalmas volt. 
Dr. Posta Sándor, a bajnokság védője indisz-
pozicióval küzdött és Széchy László klub-
társától szenvedett vereséget. Mikor megta-
lálta legjobb formáját, már késő volt> mert 
Garai János, a Nemzeti Vivó Club kardvívója, 
aki egymásután nuerte meg asszóit, annyira 
előretört, hogy csak holtversenyt erőszakolha-
tott ki vele szemben. Ugy látszott, hogy a 
bajnokságot Mészáros Ervin, Schenker Zol-
tán, a Move bajvívója, Trsztyánszki vagy 
Széchy nyeri. Schenker maradt le elő-
ször, azután Posta fölnyomult újból, majd 
Garai, Mészáros, Széchy esett vissza. A kör-
mérkőzés befejezésével kitűnt hogy Posta és 
Garai az elsők a holtversenyben 7—7 meg-
nyert asszóval. A szabályok értelmében döntő 
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A holland vivők a Nemzett Athletikai és Lovassport Egyesület klubjában 
az asztalnál közepén Capp Gusztáv tábornok, a klub elnöke, tőle jobbra D e T o n g kapitány, balra Nagy 
Béla dr. a magyar Vi /ószövetség elnöke. Háttérben állók a klub veze tősége : Kunze Gusztáv és Gálos Kai-
mén alelnökök, dr. Gerentsér László < gyesületi vívómester , Berty László ezredes, Schenker Zoltán őrnagy, 
Szunyogh Andor, Kónyay Elemér igazgatók, dr. Nestor Kamill és Scheftsick György Harsányi /elv. 

vezetésével és a Club küldi ki őket Párisba 
saját költségén. S ami nagyon sokféle szem-
pontból fontos és előnyös : idegenből jövő 
sportembereknek végre van egy khibjuk, ahol 
mindig szives magyar vendégszeretettel fo-
gadják őket. Érdekes megemlíteni, hogy az 
Idegenforgalmi Válla-
lat a klub fölkérésére 
rendezte most csütörtö-
kön autóhirándulását. 
Külföldi vendégek is-
merték meg ezen a ki-
ránduláson Budapest 
nevezetességeités szép-
ségeit. — A vasárnapi 
bankett igazolta azt, az 
Atlétikai és Lovassport 
Egyesület igazán ért ah-
hoz, hogy vendégeit a 
legkellemesebb fogad-
tatásban részesítse. A banketten Capp tábor-
nok üdvözölte a holland vendégeket és po-
harát királynőjükre ürítette. 

A tábornok tosztjára De Yong kapitány vá-
laszolt és vele együtt a legjobb véleménnyel 
volt a magyar vivósportról az egész holland 

csapat, amelynek Budapestre rándult tagjai : 
Wirrix kapitány, H. J. M. Wijjnoldy Daniels 
százados, Ekhart főhadnagy, Wogreminger 
hadnagy, dr. Quarters orvos, Knoops vegyész 
és M. Stapel-, egyébként még a magyar fővá-
rosban maradnak és résztvesznek a vasárnapi 

tőrvivóbajnokságon. 
Amikor "áz Atlétikai 

és Lovassport Egyesület 
vendégszeretetéről 

irunk, meg kell emlékez-
nünk a kör másirányu 
tevékenységéről is. A 
klubnak külön vadász-
területevan, ahola klub-
tagok vadészhatnak. 

Agilitással vezeti a vi-
zisport-osztályt Gálos 
Kálmán alelnök. Ta-
gok és külföldiek ré-

szére a festői szépségű vidékek mellett fo-
lyó Dunán motoros- és vitorlás-csónakok áll-
nak majd rendelkezésre. A lósport élén Kunze 
alezredes és gróf D'Orsay állanak és egyelőre 
az egyetemi ifjak ingyenes lovaglását segi 
tik elő. 

A tiszteletdijak 
Harsányi feh 
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PISTA báró FEDÁK SÁRIT a debreceni Dáma-ver-
seny nyerőjét a győztes „Mondják"—„Aranyos" fogat 
bakjára segíti. Balról OKOLICSÁN7I báró áll, a régi 

urkocsis gárda kiváló tagja 

ciája a galoppversenyeknek egy ember nevé-
hez fűződik, akinek neve a passzionátus, 
izig-vérig uri-hajtó megtestesülését fogja je-
lenteni. amig két vagy négykerekű kocsi elé 
fogott lóval versenyt fognak hajtani. Ez a 
minden porcikájában igazi ur és önzetlenül 
lelkes urkocsis Sennyei István báró, aki nem-
csak hogy minden idők legnagyobb hajtója 

SENNYEY GÉZA gróf „Suski" nevű lovával meg-
nyeri a négyévesek nagy versenyét Bécsben. Má-

sodik „Domherr" (hajt . Starzinger) 

Pista báró 
Aktiv lósportot űzni, akár mint tenyésztő, 

akár mint istállótulajdonos, urlovas vagy ur-
kocsis, mindig a gazdagok kiváltsága volt. 
Minthogy pedig régen a gazdagság előkelő-
séget, az előkelőség nemességet jelentett, a 
lósport kezdetben arisztokrata mulatságnak 
indult és nagyrészben az maradt napjainkig. 
Áll ez az igazság főleg a galoppversenyekre 
nézve, de nem emancipálhatta magát alóla 
az ügető, illetve a hajtósport sem. Az a tény, 
hogy ma már Magyarországon az ügető- és 
hajtósport igen erősen érezhető konkurren-

volt, hanem megtestesülése mindazoknak a 
tulajdonságoknak, amelyek arra predesztinál-
ták, hogy úttörője és legjobbja legyen egy 
sportnak, amely mindenkinek tetszik, sok-sok 
embernek nyújt komoly és becsületes, hasz-
not hajtó foglalkozást és végeredményében 
az egész országnak hasznára válik. Ha „Pista 

l 

OROSZ GYÖRGY ezredes az I91S. évi Király-dij 
nyerője. PISTA báró egyik legtehetségesebb tanít-
ványa és a Budapesti Ügetőverseny Egyesület fá-

radhatat lanul agi l is igazgatósági tagja 

bárónak", mint ahogy becézve nevezte és 
ismerte Magyarország minden sportbarátja, 
csak annyi volna az érdeme, hogy népsze-
rűvé és kedveltté tette az ügetősportot és 
hogy olyan hajtógárdát nevelt maga köré. 
mint Orosz György ezredest, Nyáry, Uray és 
Kohner Willy bárókat, Bernriedert, Solymossy 
bárót, Horváthot, Ypsilanti herceget és még 
sok más urkocsist, már ez maga is elég 
volna, hogy neve mint követendő példa le-
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begjen minden lósportkedvelő előtt. De Pista 
báró nemcsak, hogy élete egész folyamán 
szakadatlanul munkálkodott a sport népszerű-
sítésén és fejlesztésén, hanem tenyésztő, ido-
mító és csodálatosan biztos kezű hajtó is 
volt egy személyben, aki előtt ma is, régen 
halála után, megilletődve hajtjuk meg az 
elismerés zászlaját. Ő róla írván nem, mu-
laszthatjuk el ma élő egyik legnagyobb ur-
kocsisunk Sennyey Géza .gróf nevének fel-
emlitését, aki unokaöccse lévén a nagy ha-
lottnak, sokban annak n/omdokaiba lépett 
és napról-napra bizonyságét adja, hogy büsz-
kesége és disze ügetősportunknak. 

A változott idők kényszerítő nyomása alatt 
ugy a galopp, mint az ügető- és hajtósport-
nak, ha tényező akart maradni a társadalmi 
és gazdasági életben, demokratikusabb irány-
ban kellett terelődni, amiben — dicséretére 
legyen mondva — az ügetősport lényegesen 
megelőzte a galoppot. A jó példával Bécs 
járt elől, amelynak ma az egész kontinensen 
a legszebb pályája, legfejlettebb ügetősportja 
és legszámosabb híve van. Ott már régen 

igazolandó képben is bemutatjuk legifjabb ur-
kocsis generációnk néhány tagját névszerint 

Wampetich Imrét, akinek már szép és 
megérdemelt sikerei voltak lovaival, 

Hegedűs Györgyöt, aki egyedül „Léda III" 
nevű ügetőjével 10 egyes és 2 kétfogatú ver-
senyt nyert. 

Bohn Józsefet, „Ed. Luno" és „Debizon" 
kedvelt tulajdonosát és hajtóját, 

HEGEDŰS GYÖRGy .Léda III" sulkyjábati 

Baik István felsőszentiványi földbirtokost, 
aki mesterének, Maszár trénernek, mér első' 
startjával nagy talentumu 'növendéknek1 mu-
tatkozott, megnyervén „Schach" nevű fekete 
kancájával versenyét. 

Nem kevésbbé tehetséges. Winkler Ber-
thold, aki sok hozzáértéssel és határtalan 
ambícióval hódol mestere, Wedorn keze alatt 
a hajtás nemes passziójának. Érdemeiből mit 
sem von le, hogy első versenyénél „Castor" 
nevü lovát, mely győztesen haladt el a bírói 
páholy előtt tisztátalan ügetésért diszkvalifi-

WAMPETICH IMRE, amint „Árvalegény"-t a mun-
kában ha j t j a 

rájöttek arra, hogy tömegszórakozásokat ren-
dezni és ezekből nagy jövedelmeket húzni 
exkluzivitással nem lehet és a lakosság leg-
szélesebb rétegei részére hozzáférhetővé tet-
ték az aktiv ügetősportot. Ez a sikerük titka 
és ebben az irányban kell nálunk is haladni, 
ha hasonló sikereket akarunk elérni. Sok 
jel arra mutat, hogy ennek a sportnak irá-
nyítása és fejlesztése nálunk ma jó kezekbe 
van letéve és nincs messze az az idő, hogy 
az agg császárvárost ezen a téren is, ha 
nem is megelőzni, de veszedelmesen meg 
fogjuk közelíteni. 

Erre vonatkozó reményeink alaposságét 

DOMBRÁDY FERENC, munka után, „Visszhang" 
nevü lovával, mely tizenhat s ta r t ja közül egy tucat-

szor győzött 
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kálni kellett. Biztos, hogy sportszeretetét még 
sok siker fogja koronázni. 

Hajtó-karriérjét győzelemmel kezdtedr. Gár" 
dony Pál is, a pusztaberényi ménes tulaj-
donosának veje, akinek már első szereplése 

BAIK ISTVÁN „Schach" nevű lovának szenzációs 
győzelme után 

után meg merjük jósolni, hogy istállója el-
hunyt urkocsisának, Gránernek méltó utóda 
lesz. 

Végül Dombrády Ferenc nevét emiitjük 
meg, aki sok professzionátust megszégyenitő 
szorgalommal és tudással áldoz az ügető-
sportnak és akinek már sok és megérdemelt 
tapsban volt része Lorenz Douglas—Iram nevü 
kettesével aratott sorozatos győzelmei alkal-
mával. 

WINKLER BERTHOLD „Castor" sulkyjában 

Breitbart legyőzője Pesten 
Tschobanoff ur most itt van Pesten, 
Feld Zsiga lépteti fel őt. 
S igy hirdeti: Fellép Tschobanoff 
És más elsőrangú erők. 

KÁLMÁN JENŐ 

Egy kalap története . . . 
Jó ismerőse a mérkőzések látogatóinak 

Boronkay Gábor, ki a MÁC-ban 20 év óta 
működik, mint biró, játékos és intéző. Mint 
bírónak sikerült learatni az összes epiteton 
ornansokat, amelyek a bírónak honi pályá-
kon kijárnak. Játékosi kvalitásairól is elös-
meréssel beszélnek. Legnagyobb sikerei két-
ségtelenül az intézeti pályán voltak, igaz 
viszont, hogy nagyobb ambicióval kevesen 
dolgoznak az éppen nem kellemes ügykörben. 
Mint intézőnek többek között az MLSz.-ben 
is jelen kell lennie hétfőn, kedden és szer-
dán. Az MLSz.-bén ő e'kalapos'bácsi. Tudni-
illik a szövetségben szigorú kalapfenntartási 
tilalom van, ami csak a háznagynak a szokás 
hatalmával hosszú időn keresztül folytatott sú-
lyos harca után volt keresztülvihető. Az egész 
MLSz.-ben csak egy ember nem respektálja a 
háznagyi akaratot: Boronkay Gábor, a MAC 
intézője. Boronkay érvelése azonban annyira 
meggyőző ebben az eljárásában, hogy azzal 
szemben a háznagynak is deferálni kellett. 
Ő ugyanis azzal érvel, hogy mindenütt, ahol 
kötelességét teljesiti, valóságos templomi 
áhitat fogja el, ami nála a külsőségekben is 
megnyilvánul. Ez a nyitja annak is, hogy az 
MLSz.-ben a világért le nem venné a kalap-
ját. Természetesen, akik nem ismerik ezt a 
felfogását, egészen másképen itélik meg. 
Legutóbb például három kis egyesületi s 
nyilván újonc intéző a következőképpen pró-
bálta megfejteni az érdekes szokás okát. 

— Kérlek a dolog nagyon egyszerű. Én jól 
ismerem ennek az urnák a keresztanyját, tőle 
hallottam, hogy egyszer kalapot akart venni 
magának, de nem talált megfelelőt. A legna-
gyobbat azután olyan erővel erőszakolta a 
fejére, hogy azóta nem sikerült eltávolítani. 

— Szó sincs róla — mondá a másik — én 
már láttam őt levett kalappal. A mult nyáron 
Zugligetben sétált az unokanövérével és nem 
volt kalap rajta. Akkor láttam, hogy a tarkója 
felett egy almanagyságu kinövés van, bizo-
nyára azt takargatja itt. 

A harmadik, aki a nevezetes férfiú egye-
sületi . hovátartozandóságára vonatkozó kérdé-
sére kapott választ egy betűvel eltévesztette 
— MAC helyett VAC-ot értvén, a legjobban 
csodálkozott társainak magyarázatán. 

— Én csak becsülni tudom az ilyen hitsor-
sosomat — mondá — aki semmiféle kény-
szerítésnek nem dől be. hanem a meggyőző-
dését és szokását, „ fö lé je helyezi bárminek". 

P N E 
SZILÁRD BÉLA, 

U z i r - u . 1 « . ( O p e r a m ö D ö t t ) T a i . « 1 3 1 - 3 8 . 
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Megnyitó, a tavasz és mosoly jegyébe^! 
Mintha azt a sok drága meleget, amelyet 

az április elsikkasztott a május találta volna 
meg, esténként a nyáii éjszakák romantikája 
száll a ligetre. A tavasz helyett egyszerre a 
nyár kellős közepébe zuhantunk és Budapest 
nyári élete ugy virult 
ki néhány nap alatt, 
mint a langyos eső után 
a virágok. Budapest 
sajnos, nem a nagy 
parkok és kertek városa 
és a város porétól el-
tikkadt tüdő ma alig 
találhat más üdülő he-
lyet mint a Városliget-
nek a tó partján el-
terülő hangulatos, gyö-
nyörű oázisát. A leg-
szerencsésebb ötlet volt 
ezen a páratlan szép-
ségű, kitűnő levegőjű 
helyen felépíteni a fő-
város legnépszerűbb 
szórakozóhelyét, a Tó-
mozit. Lombos fék alatt, 
virágágyak között, hold-
fényben vibráló tópart-
ján szinte maguktól 
röppennek fel a szebb-
nél-szebb hangulatok, 
mesék, az ember ugy 
érzi. hogy a tó fölé fe-
szitett vásznon lepergő 
szerelmes történetek va-
lahogyan a tulajdon 
lelkéből szálltak ki. Ér-
dekes esténként meg-
nézni a Tómozi előtt 
álló hatalmas autó és 
kocsisort. A város leg-
szebb és legelegánsabb 
asszonyai és gavallér-
jai adnak itt találkozót 
és ide vándorol a ta-
vasz varázsától mámo-
ros diák és a liget fái 
alatt bolyongó szerel-
mesek Á fény, mu-
zsika, a képzelet csodá-
latos világa a Tómozi 
és aki egyszer ma- Jelenet s 
gába itta ezt a sehol 

máshol nem található különös hangulatot, az 
nem tud többé hatása alól menekülni és újra 
meg újra vissza kell térnie. 

Mi is lehetne más az első műsora, mint a 
fiatalság, a mosoly, az élet tavasza ? Dinty és 

Baby Peggy, a két bá-
jos "amerikai gyermek' 
színészek mulattatják 
másfél órán keresztül ki-
fogyhatatlan humorral 
és frappáns ötletekkel 
az embereket a Penrod 
és a Hudson-utcai fiuk 
cimü hatfelvonásos de-
rűs históriában. Igazán 
stílszerű nyitány ez, a-
mikor nemcsak a leve-
gőben, a ligetben, ha-
nem a vásznon is a 
tavasz mosolyog. 

Még egy másik két-
felvonásos burleszk is 
szerepel, a cime : Kel-
lett ez nekem ? Való-
sággal ákadémiai pél-
dája az uj amerikai 
komikumnak, amely 
minden képzeletet felül-
múlóan halmozza az 
emberi ügyességet és 
groteszkséget. Az ame-
rikai lobogó, amelyet 
a Tómozi első műso-
rára kitűzött, ma a 
filmművészet csúcsát 
jelenti és aki ezzel a 
lobogóval indul, egyút-
tal azt a kötelezettséget 
is vállaija, hogy mind-
végig az indulás ma-
gas és Ízléses színvo-
nalán fog maradni. 

Minthogy ebben nincs 
kétség, jogosan mond-
hatjuk, hogy a mai 
kedvezőtlen konjunk-
túrák mellett a Tó-
mozi az egyetlen mu-
lató, amely kinn oan 
a vizbőL 

,Penrod és a Hudson-utcai fiuk' 
cimü Cosmos-filmből 
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A misztikum költészete 
A Royal-ApoIIo újra bemutatja az eredeti 

Drakula-filmet 

Napjainknak egészen különös jelensége, 
hogy a titokzatos tudományok, okkultizmus, 
spiritizmus, teozófia iránt, nagyobb és láza-
sabb érdeklődés nyilvánul, mint valaha. Meg-
döbbenve és gondolkodóba esve látjuk, hogy 
nem -a babonákra hajló tömeg ösztönös és 
műveletlen rettegése ez az ismeretlentől, 
hanem a kultura olyan vezetői lettek, apos-
tolai a misztikus tudományoknak, mint Tho' 
mas Mann és Conan Doyle. A rejtelmek 
irói, mint például Poe Edgar, Hoffmann 
Mayrinck rendkívül népszerűek és a berlini 
Primus filmgyártól éppen most kötötte le a 
Studium filmmüvek Hans H. Ewers Lélek-
látó cimü filmjét, amelynek keretén belül 
spiritiszta szeanszokat látunk izgalpias hű-
séggel lefotografálva. Egyre többen vannak, 
akik az anyag feletti élet lehetőségét hirde-
tik és akik valóságnak tartják, hogy a Go-
nosz emberi alakot 
öltve végezze romboló 
munkáját a földi ha-
landók között. Kétség-
telen, hogy ma már úgy-
szólván mindenkinek 
idegrendszerében ott 
nyugtalankodik a ben-
nünket körülvevő is-
meretlen világtól való 
rettegés és ez magya-
rázza meg azt a rend-
kívüli sikert, amelyet a 
Drakula-film aratott. 

Avampirember legen-
dájáról ma is suttogva 
és borzadva beszél a 
nép és ez a rejtélyes 
szörnyeteg ölt testet ebben a különös, semmi-
féle más munkával össze nem hasonlítható 
filmben, melynek főszerepét egy Max Schreck 
nevü német színész minden képzeletet felül-
múló, idegrázó realizmussal alakítja. 

Egy német városka levendulaillatú levegő-
jében éldegélt boldogan Hutter ifjú asszo-
nyával, a szép Ellennel. A fiatal férj egy 
Knock nevü házügynöknél imokoskodott, nem 
törődött főnöke titokzatos üzleteivel, elvégezte 
a napi robotot és csak Ellen ragyogó, két 
szemében olvasott a boldogsága napsugaras, 
kék egéről. 

Knock pedig zavartalanul folytatta rejtel-
mes üzleteit és egy szép napon Huttert fényes 
reményekkel kecsegtetve, Havasalföldre küldi 
egy hézvétel ügyében Orlok grófhoz, egy 
mérhetetlenül gazdag földbirtokoshoz. Hutter 
hetekig tartó kalandos utazás után megérke-
zik Orlok gróf kastélyába. Sötét, komor, 
baljóslatú hely, ahol a várúr éjfélkor fogadja 

Huttert. Hnjnalig tartó beszélgetés után tér a 
vendég nyugovóra és ébredésekor két apró 
sebhelyet talál a nyakén . . . azt hiszi, 
szunyogcsipés. És bár az üzleti ügy, amely 
miatt Hutter-a messze utat megtette, már az 
első nap elintézést nyer, a gróf a vendégét 
tovább is magánál tartja. Az apró sebhelyek 
pedig minden hajnalban megujulnak. Hutter 
menekülni akar és amikor a kastélyban egy 
régi krónika kerül a kezébe, amely a vám-
pírokról szól, ellenállhatatlan erővel ébred 
fel benne az a tudat, hogy gróf Orlok nem 
más, mint a Nosferatu, a vampir, aki életét 
ártatlanok vérével nyújtja ki évszázadokon. 
Hutter megszökik a kastélyból, hogy gyalog-
szerrel vágjon neki a "hazafelé vivő végtelen 
útnak. 

A Fekeletengeren pedig hajó halad Német-
ország felé. Titokzatos a rakománya, a le-

génység nem "is sejti, 
hogy mi rejtőzik a sok 
láda mélyén Alig jut 
a hajó a nyilt tengerre, 
pestisszerü halál pusz-
títja a legénységet. 
Hullanak az emberek, 
mint ősszel a legyek 
és minden halottnak 
ott van a nyakén az a 
két apró sebhely. A rej-
telmes ragály az egész 
legénységet elpusztítja 
és a hajó egy élő 
lélek nélkül érkezik 
meg a német kikötőbe. 
Ugyanezen a napon 
jön meg Hutter is, akit 

Ellen mér régóta szívszorongva vár. Mikor 
pedig Hutter azt hiszi, hogy vége minden 
szenvedésnek, másnap rémület lesz úrrá az 
egész város felett ; a pestisszerü ragály kitör 
a városban és a halottak nyakán megjelenik 
az a rejtelmes két apró sebhely. Ekkor kerül 
Ellen kezébe a Vampirkönyv, amelyet Hutter 
magával hozott Orlok gróf kastélyából. Gyors 
elhatározásra jut, amikor azt olvassa, hogy 
csak egy tisztalelkü asszony mentheti meg 
a várost, aki önként adja életét a vampirnak 
és elfelejteti vele az első kakasszót. Kinyitja 
ablakát, amelyet Hutter eddig oly gondosan 
tartott zárva a rém előtt és várja a halélt. 
Nosferatu jön, ráveti magát a régóta lesett 
áldozatra és megkezdődik a szörnyű tusa . . , 
De ime, elhangzik az első kakasszó és a 
fantómnak pusztulnia kell. Ott éri az első 
napsugár Ellennél, akit a hajnal megment a 
haláltól és akit Hutter odaadó ápolása 
visszaad újra az életnek, a boldogságnak. 

Jelenet a „Drakula" cimü 
Stádium-filmből 
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Egy asszony 
Maupassant leggyönyörűbb regényéből ké-

szült az a film, amelyet Egy asszony vallo-
mása (Az ordonánc) címmel mutat be szom-
battól kezdve az Uránia. Ennek a különös 
társadalmi regénynek, amelyhez foghatót csak 
keveset láthattunk, sikerült az égető társa-
dalmi problémáknak egész seregét felvetnie. 
A hazug és nagyképű írott erkölcs viaskodik 
benne az eleven élet parancsoló szavával, a 
jószívűség és hála a fiatalság lázadó jogai-
val. Maupassant éles és kegyetlen szemmel 
Iát és meleg, megértő emberi szívvel itél a 
dolgok felett. Regényének hőse Jeanne egy 
árva leány, akit gyermekeként nevel a már 
öregedő Limousin ezredes. De ez az atyai 
érzés szenvedélyes szerelemmé változik, ami-
kor Jeanne viruló szépségű hajadonná vál-
tozik és az ezredes feleségül kéri gyám-
leányát. És a csacsi, ártatlan Jeanne, aki 
még nem is tudja, hogy mi az szeretni, aki-
nek kis szivét legfeljebb a hála és tisztelet 
tölti be, gyermeki szófogadással egyezik bele 
ebbe a frigybe. Igy sodródik bele tudatlanul 
és az élet ezer ravaszkodásaival szemben 
teljesen fegyvertelenül a nagy, mozgalmas 
társaságba Jeanne, ahol kábultan hallgatja 
a bókok zuhatagját és a fiatal lovagok udvar-
lásait. Csak most kezd kinyílni a szeme, 
most ébred annak tudatára, hogy milyen vég-
zetes módon áldozta fel magát. Tragédiáját 
betetőzi Sáint-Aubert kapitáfinyal való talál-
kozása, mert a daliás férfi fellobbantja benne 
a szerelem lángját. Titokban találkoznak, de 

Jelenet „Egy asszony vallomása" eimü Tuchten-filmbd 

vallomása. . . 
Jeanne azért hü marad férjéhez, csupán arra 
határozza magát, hogy békés uton elvélik. 
De a sors másként akar ta . . . Egy ilyen ártat-
lan találkozásuk alkalmával meglesi őket fér-
jének tisztiszolgája és ez az al jas fickó az 
asszony zsarolására használja fel a vélet-
lenül tudomására jutott titkot. A szegény, 
naiv Jeanne, aki ugy látja, hogy nincsen 
szabadulása ebből a kelepcéből, kétségbe-
esésében öngyilkos lesz és utolsó levelében 
gyónja meg a valódi tényállást férjének, 
halálával adva nagyobb nyomatékot sza-
vainak, amelyet az élőnek talán nem hittek 
volna el . . . 

Nathalie Kovankó játssza a főszerepet és 
ez a név ma mér fogalom a mozit látogató 
közönség előtt. A gráciának, bájnak és szép-
ségnek fogalma ez a csodalatos asszony, aki 
a regényes hangulatoknak meleg levegőjét és 
buja színeit hozza magával minden alakitá-
sóban. Csábító és megindító tud lenni egy-
idejűleg, buja nő és szenvedő madonna. A 
film rendezése teljesen modern, a bámula-
tosan fejlett francia filmtechnikának minden 
gondosságával csiszolt és ékesített. Kedves 
ötletek kergetik egymást és a hangulat mind-
végig előkelően letompított, artisztikus, kissé 
fülledt levegőjű, drámai feszültséggel telitett. 

A színészi játék tökéletes és a rendezés fi-
gyelmét nem kerülték ki azok az apró, finom 
pikantériák sem, amelyek egy előkelő szép 
asszony budoárjával kapcsolatosak. 
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A borzalmas tánciskola 
Két kis amerikai gyermek elfogta 

New-York legveszedelmesebb betörőit 
A tánciskola a legtöbb ember szemében a 

könnyű flörtök és kedves romantikák gyűjtő-
telepe , és különösen az ifjúság között alig 
akad valaki, aki nem szívesen keresné fel. 
Annál furcsább az a feltűnő ellenszenv, amely-
lyel az ifjú Amerika egyik legfiatalabb tagja 
Penrod viseltetett a tánciskola iránt. Pedig 
Penrod úrfi egyáltalában nem valami gyá-
moltalan legény, csak éppen a simára vik-
szelt parkett és jól vasalt ruhák nincsenek 
Ínyére, ellenben annál inkább otthon van az 
utcán és a különböző sportok pályáin. Itt 
azután igazán elemében van és örökké va-
lami uj csalafintaságon töri élénk eszecské-
jét. Mint minden gyermeknek, néki is a titok-
zatosság vonzza különösen a leikecskéjét és 
pajtásaival megalakítja a diákok titkos klub-
ját, a vakondszövetséget, amely tanyáját egy 
régen lebontott ház udvarán üti fö!. Ide hor-
danak össze minden kezük ü«yébe akadó 
zsákmányt és itt élvezik annak a két dollár-
nak jótéteményét is, amelyet Penrod nővére 
udvarlójától kap és amelyen annyi édessé-
get vásárol a komor főnök, hogy két hétig 
fekszik utána gyomorrontásban. Még szeren-
cse, hogy ezt az időt sem tölti el tétlenség-

ben, mert bőven talál ki ezalatt is megdöb-
bentő csínyeket. Már-már ugyiátszik, hogy 
Penrodra szomorú napok virradnak és a fel-
nőttek, akik unni kezdik a drágalátos cse-
mete , dolgait, alaposan megrendszabályoz-
zák, amikor a véletlen Penrodot hirtelen való-
ságos hőssé és a város szenzációjának köz-
pontjába állítja. Két hires betörő tartja ugyanis 
rettegésben New-Yorkot, akik megszöktek a 
fegyházból. Ez a két fegyenc történetesen 
ugyanazt a régi udvart választja ki búvó-
helyéül, mint amelyikben Penrod a cimbo-
ráival tanyázik. A kis klubtársak itt akad-
nak a két veszélyes fegyencre, akiket tőrbe 
ejtenek és azután a rendőrség segítségével 
elfogják őket. Penrod e nagyszerű tette után 
teljes amnesztiát kap, sőt megengedik neki, 
hogy a titkos klub feloszlatásával most már 
nyiltan találkozhasson naponta barátaival . . . 

A másik műsoron szereplő film a Kellett 
ez nekem ? cimü burleszk, amelyet minden-
kinek meg kell néznie, akit érdekel, hogy 
hová, milyen irányban fejlődhetik, a már ed-
dig is felülmúlhatatlan amerikai burleszk ? 

A Corvin Szinház igazgatósága kilünő érzé-
kére vall, hogy nagyszerű műsora keretén 
belül legalább néhány órára megint arcainkra 
varázsolja a mosolyt és újra kicsalja lelkünk-
ből a nevetést, amelyről azt hittük, hogy mér 
egészen elfelejtettük. 

Jelenet a .Penrod- és a Húdson-utcai fiuk" cimü Cosmos-filmből 



Halálos viaskodás a d 
A régi virtusos világban nagy dolog volt, 

ha a gavallér ezerforintos bankóval gyújtott 
rá a pipájára. Milyen szegényes és szánal-
mas ez a tékozlás ahhoz a mérhetetlen pénz-
szóráshoz képest, amely egy-egy amerikai 
film elkészitése körül folyik. Néhány év előtt 
még talán városokat, kisebb királyságokat 
lehetett volna vásárolni egy nagyszabású film 
mai előállítási árából és a Legsötétebb Afri-
kában cimü filmkolosszus költségeiből, amely-
nek előadásai most folynak a Kamara szín-
házban, könnyen ki lehetne fizetni egy ki-
sebb ország államadósságait. Hogy néhány 
adattal szolgáljunk megemlítjük, hogy a fel-
vételek során körülbelül harminchét külön-
böző vadállatot- pusztítottak el a felvevőgép 
előtt, melyeknek összértéke jóval megha-
ladja a száz millió magyar koronát. A tár-
saság céljaira külön hajót béreltek, amely-
lyel az expedíció a tropikus égöv legfantasz-
tikusabb vidékeire utazott, a résztvevők éle-
tét összesen másfél milliárd magyar korona 
értékre biztosították, a rendező, operatőr és 
színészek rendes fizetésüknek négyszeresét 
kapták az utazás egész tartamára és két 
olyan orvos kisérte őket, akik már azelőtt 
hosszabb időt töltöttek Délamerika és Afrika 
civilizálatlan részein és alapos ismerői vol-

:smngel szörnyetegeivel 
tak az ottani különös betegségeknek. Irene 
Wallace, a főszerepet játszó színésznő súlyos 
sebesülést szenvedett, mert az egyik felvétel 
közben egy mérges kígyó váratlanul rátá-
madt és megmarta. Ez a baleset közel egy 
hónapi tétlenségre kárhoztatta az expedíciót, 
ami természetesen rengeteg uj kiadást jelen-
tett. Viszont ennek az önkénytelen szünetnek 
köszönhető, hogy közben a rendezőnek, E. 
A. Martin urnák sikerült a bennszülöttek ba-
rátságába férkőznie és ezen a réven olyan 
titkoknak a lefényképezése vált lehetségessé, 
amelyek egy film rendes keretein messze 
tulemelkedően tudományos szempontból is 
rendkívül értéket jelentenek. Kétségtelen, hogy 
A legsötétebb Afrikában cimü film az egyen-
lítő táji utazásoknak olyan néprajzi, állat-
tani és növénytani szenzációival szolgál, 
amelyek nemcsak a laikus nézőt ejtik bámu-
latba. hanem a különböző országok földrajz-
társaságainak elismerését és lelkesedését is 
kivívták, sőt a chikagói geográfiái társaság 
a filmnek egy másolatát is megszerezte mu-
zeuma számára. A Kamara mozi, amely elő-
adásait már nyitott tető alatt tartja meg, pom-
pás levegőben, nyugati kényelemben vezeti 
el közönségét a páratlan küzdelmek szín-
helyére. 

Jelenet a „Legsötétebb Afr ikában" cimü Edison-filmből 
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Kacagás végkimerülésig í 
Két és egynégyedórát egyhuzamban ne-

vetni, talán már sok is egy kicsit a jóból. 
De a Mozgókép-Otthon igazgatósága olyan 
tékozlóan ontja uj műsorában a humort, 
hogy még ebben a szomorúság városában is 
meggyógyítja egy kis időre az elfásult lelke-
ket. Két ötfelvonásos vígjáték és három két-
felvonásos burleszk egyetlen műsor keretében 
olyan példátlan bőkezűség, amelyre alig volt 
precedens és a Mozgókép-Otthon direkciója 
ezzel viszonozza azt a rendkívüli ragaszko-
dást, amely színháza és egyre növekedő 
törzsközönsége között van. De nemcsak 
mennyiségben, hanem minőségben is első-
rendű a bemutatásra kerülő öt újdonság, me-
lyek közül az első a Nem minden csók egy-
forma cimü ötfelvonásos Mary Prévost-íiim 
elragadóan bájos cselekmény keretén belül 
bizonyítja be a cimben foglalt nagy igazsá-
got. Mary Prévost egyéniségénél minden nap-
sugaras kedvessége érvényesül ebben az öt-
letes és élénken perdülő vidám históriában. 

A másik ötfelvonásos vígjáték Vidám or-
szágban történik a legmagasabb arisztokrácia 
körében és bizony egy kicsit kényes, sőt pi-
káns az a történet, melynek központjában 
egy gyönyörű színésznő öltözője, továbbá egy 
gavallér diplomata és annak felesége álla-
nak. A csapongó jókedv olyan széles ská-
lája viharzik ezen a fjlmen, amilyent még 
k j v s e t láttunk. Fejtetőre állított, lehetetlen 
helyzetek, ellenállhatatlan komikum, pompás 
rendezés, nagyszerű miliők, fejedelmi sza-
lonok váltakoznak egy kalleidoszkop szines-
ségével és viszik a nézőt játékos kedvvel 
magukkaf. Felüdülve, derült hangulatban tá-
vozik az ember a színházból, egy kis időre 
elfelejti > drágaságot, szurka küzdéseket, há-
lás azokért a csillogó, kedves illúziókért, 
melyeket a vászonra hulló csalóka fénysugár 
varázsolt lelkébe. 

OLYMPIA 
Május 10 13. Drakula halála, Kincs aminincs. 
Május 14—16. Beatrix és a kisérő műsor. 

Mozi a tengeren 
Az amerikai Egyesült Államok hajóvonalain 

(United Staates Lines) mér régebben bevezet-
ték a mozit. Amerikát járt utasok elragadta-
tással beszélnek arról a felejthetetlen hatás-
ról, melyet az Óceán végtelen csendjében és 
mélységesen hangulatos éjszakájában érez 
az ember, mikor a fedélzeten kifeszített vász-
non ugy jelennek meg a mesebeli történe-
tek, mintha valahonnan a rejtélyesen csil-
logó hullámok mélyéből szálltak volna föl. 

Még érdekesebbnek ígérkezik azonban az 
a film, mely egy ilyen hajóóriás életéről fog 
készülni. Ez év juliusának negyedik napján 
indul el ugyanis első útjára NewYorkból 
ugyancsak az amerikai Egyesült Államok 
tulajdonát képező Leviathan, amelynek vízre-
bocsájtását nemzeti ünnepnek tekintik és első 
útjára Harding elnök is elkíséri. Ennek a 
hajó-utnak New-Yorktól Brémáig terjedő min-
den kis mozzanatát meg fogja örökíteni egy 
filmgyár és ez lesz az első film, amely hű 
képet fog nyújtani a vízen élő modern em-
ber mulatságairól és arról az ezernyi izgal-
masan érdekes titokról, amely egy ilyen uszó, 
különös világban rejtődzik. 
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Fürdőé le t Balatonberényben 

Melyik lesz a legnépszerűbb 
Balatonszentgyörgy előtt áll meg a vonat : 

Balatonberényen vagyunk. Gyönyörű helyen 
nagyszerű kastély emelkedik, amelyből a leg-
ideálisabb nyaralóhelyet varázsolták. Idén 
nyáron Balatonberény-fürdőtelepről nagyon 
sokat fognak beszélni, nemcsak sima, kelle-
mes strandja miatt, hanem azért is, mert a 
telep uj, szakavatott vezetőt kapott. Erdős 
Aladár a fürdőtelep igazgatója, aki igazán 
elkövetett mindent, hogy nyaralói a lehelő 
legjobban érezzék magukat. 

Fürdőhely, ahol minden lesz, mindenki 
megtalálja azt, amit a legjobban szeret és 
amivel a legszívesebben szórakozik. A ki-
tűnő érzékű, szaktudásu Erdős Aladár érdeme, 
hogy a vendéglő élére olyan népszerű em-
bert állított, mint amilyen Korényi Károly. A 
jó vendéglőshöz elsőrendű szakács is került : 
Dömötör, aki legutóbb a Cercle des Étran-
gers-ben működött. Cigányzenéről Kóczé zene-
kara gondoskodik. 

Maradjunk a szórakozásoknál Bródy István 
rendezésében állandó művészesték, kabaré-
előadások fogják szórakoztatni a közönséget. 

A fürdőtelep 120 Ízlésesen, modernül be-
rendezett szobájára mér történtek előjegyzé-

fürdőhely a Balaton mellett? 
sek. Ott fogjuk látni a balatonberényi nyaralók 
között Cs. Aczél Ilonát, Csathó Kálmánt, 
Csortos Gyulát, Darvas Lilit, Tóth Böskét. 

Mi az, ami a kifogástalan ellátáson kivül 
Balatonberénybe vonzza a nyaralókat? Két-
ségtelenül a hozzáértő, előzékeny igazgatóság 
— és ami szintén nagyon fontos, a fürdőhely 
elsőrangú fekvése. Balatonberény a siófoki 
oldalán van a Balatonnak, a legszebb helyen. 
Itt van a legpuhább, a legselymesebb homok, 
a legpompásabb vidék. Szemben Badacsony, 
a régi. hires és kedvenc kirándulóhely. 

Erdős Aladár igazgató arról is gondoskodott, 
hogy a túlsó oldalon lévő kirándulóhelyeket 
könnyen meg lehessen közelíteni. Ezért pom-
pás amerikai trappereket, motorcsónakokat 
szerzett be, /»melyek állandóan a nyaralók 
rendelkezésére állnak. 

Azt hisszük, ezek után nem kell többet be-
szélnünk Balatonberényről : kedvvel vág neki 
mindenki annak, hogy idén nyári szabad ide-
jét itt töllse el. Előnyös fekvés, Siófok mel-
lett, olcsó és jó panzió, szórakozás — mi kell 
ennél több ? Fölvilágosítást ad a bpesti iroda : 
Klauzál-tér 16 IV. 26. Trlefon : József 126-82. 
és a Balatonberényi fürdőtelep igazgatósága. 



Nyaralni mentem a Marsba 
Miután szerény valutáris viszonyaim mel-

lett nem látogathatom meg a kontinentális 
fürdőhelyek egyikét sem, elhatároztam, hogy 
az idei nyarat olyan helyen töltöm, ahol még 
nem ismerik a korona vásárló erejét. Ilyen 
hely nem létezvén a földtekén, kénytelen vol-
tam egy csillagász barátomhoz fordulni, aki-
nek őszintén föltártam helyzetemet. A csilla-
gász azt hitte, hogy meg akarom vágni, ezért 
röviden csak ennyit felelt : 

— Mars! 
Ez a rövid indulatszó adta meg az ötletet, 

hogy az idei nyarat a Marsban fogom töl-
teni. Azonnal kértem egy prospektust Kogu-
tovitz Manótól és élénk örömmel állapítottam 
meg, hogy az ötlet szerencsés volt, mert meg-
tudtam, hogy a Mars a hozzánk legközelebb 
esiJ bolygó. Óriási előnye az is, hogy a Mars-
ban egy év 687 napig tart, tehát minden év-
szak 88 százalékkal hosszabb, mint a mienk. 
Ez persze csak az én szememben előny, mert 
a Marsban lakó közhivatalnokok, akik évi 
fizetést húznak, nem túlságosan örülnek e 

nyolcvannyolc percentes túllépésnek. Viszont 
az iskolásgyerekek rendkívül boldogok, mert 
a nyári vakáció jóval tovább tart, mint a 
földön. 

Azonnal jeleket adtam, hogy szeretnék egy 
Marsbeli penzióban nyári ellátást kapni. Mint-
hogy a Marsba még nem érkezett meg a béke-
kötés által előállott pénzügyi helyzet hire, si-
került napi 20 koronáért szobái és ellátást 
biztositanom az egyik penzióban, természete-
sen egy csatorna mellett. Fölszálltam tehát 
egy pesti repülőgépre és ez volt az egyetlen 
nagyobb kiadásom. Viszont hatezer koronáért 
akár a másvilágra is elszállított volna a pilóta. 

Az ut a Marsba igen kellemes, mindössze 
az a baj, hogy egy bizonyos távolságon tul a 
levegő egyre ritkább lesz s ez nekem, aki 
hosszabb idő óta kizárólag levegőből élek, 
kissé nehezemre esett. Végre azonban meg-
szűnt a föld vonzása, ami azért volt könnyű, 
mert engem úgyis csak az a föld vonz, amely 
parkettel van boriivá. A Mars légkörébe jutva 
pilótám kiszállított és én egy szikratávirat fel-

^ GRANDE ITALIA « s 
Legmodernebb berendezés. Családok ré~ II 300 szoba. Hideg-- és melegvíz szo'g-álta-
szére kényelmes elhelyezés. — Fürdők. || tással. Autó- és motorcsónak-közlekedés. 

ELSŐRENDŰ KONYHA. 
NÉMETNYELVŰ SZEMÉL7ZET. - FRANCIANVELVÜ SZEMÉLYZET. 

PENSIO NAPI 4 0 . - URÁTÓL. - SZEZON: ÁPRILIS-OKTÓBER. 
MILLOSEV1CH L. igazgató. 
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fogó készülékre zuhantam. Föl nem tudtam 
fogni, hogy miképp maradtam sértetlen, de a 
fölfogó ugylátszik fölfogta. 

A Marsban szintén nyaralásra készültek a 
Marslakók. Amint már emiitettem, ott még 
semmit sem tudnak az európai háborúról és 
teljes értékben váltották be a nálamlévö tizezer 
koronát. Az állapotok ott egyébként abszolúte 
nem változtak az utolsó ötven év óta, ugy 
hogy e tekintetben semmi ujat, vagy érdekest 
nem irhatok. A divat terén a nők még a rö-
vid szoknyánál tartanak is a Tutankhámen-
himzéseket egyáltalán nem ismerik. Magyar 
vonatkozást egyáltalán keveset fedeztem föl. 
Mindössze a Marssal társalkodó murányi 
Vénusz egy példányát sikerült fölfedeznem a 
Muzeumban. Lakáshiány nincs, amikor a 
pesti állapotokról beszámoltam, igen megsaj-
náltak bennünket. Igen célirányos volna egy 
akciót szervezni, amelynek az volna a célja, 
hogy mindazokat, akiknek nyaralásra nem 
telik, a Marsban és a szomszédos bolygókon 
helyezzük el A Marson való nyaralás annál 
célszerűbb, mert ez a bolygó jelenleg kihülö-
ben van, ami ilyenkor nyáron valósággal meg' 
váltás a lakosságra. 

A tudósok gyakran figyelik a földet és igen' 
csodálkoznak, hogy bizonyos területek éjjel 
állandó sötétségbe borultak. Magyaráztam 
nekik, hogy sok helyütt behozták a zárórát 
ami nagy elkedvetlenedést okozott, mert épp 
a mult héten érkezett meg mint legújabb buda-
pesti sláger a „Látta-e már Budapestet éjjel ?" 
cimü Zerkovitz-nóta. 

A nyaralás, éppúgy, mint nálunk, részint 
villákban, részint ólakban történik, amelyet 
élelmes vidéki Mars-lakók ilyenkor kiürítve 
kiadnak a főváros népének. A napi kialkw 
dott husz koronán kivül naponként átlag tiz 
koronát költök, egy fürdés dija husz krajcár. 
Általán nem örülnék, ha valami föld-lakó Ide-
érkezne, mert egy művésznőnek kétszáz koro-
nát adtam eredeti mttgyar valutában, amit ő 
félretett azzal, hogy majd ha egyszer vendég-
szerepelni a földre jut, legyen költőpénze. 
Nem magyaráztam meg neki, hogy a kétszáz 

Márváajr-
uica 6. íz. 

A művészvilág- találkozóhelye 
Idei liba. — Pörkölt csirke. — Rákpörkölt. — 
Májusi eperbolé. — Árnyas kerthelyisé .— Társa-
ságok részére külön termek. lf|. Rici Pili muzsikál. 
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„ Riviera 

Villa Paradiso 
Regine 
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korona ma valóban költőpénz, mert csak költő 
rendelkezik ilyen kis pénzösszeggel. 

A férjek vonata itt éppúgy megvan, mint 
nálunk Siófokon, de az alsóst itt még siber 
nélkül játsszák. Érdekes ujitás a Marson, 
hoqy két holdja van, az egyik keleten kel és 
nyugaton nyugszik, a másik nyugaton kel és 
egyáltalán nem nyugszik, mert hét óra alatt 
megkerüli a Marsot. Ez már nem is Mars, 
hanem futólépés. 

Ha szerencsésen spekulálok a pénzemmel, 
vissza sem jövök többé. De a nyarat minden-
esetre itt töltöm, legföljebb utószezonra le-
megyek Siófokra. Kérem Feld Mátyással tu-
datni, hogy itt egy nyári színháznak igen 
nagy jövője volna. Azonkívül itt még nem 

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

a legmodernebb komforttal berendezve. 

fiytigyparkkal és tengerifürdővel 
szemközt. 

Előjegyzések egész éven á t . Mérsékelt á r ak 
Magyar és francia konyha. 

Családok, udülőK és nyaralók 
legjobb elhelyezése a 

HOTEL I S T R I A SZÁLLÓ' 
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PENSION HELIOS 
A déli oldal legszebb helyén 

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

PENSION SERESS 
Ü D Ü L Ő M A G Y A R O K KEDVENC 

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

ismerik az összes vicceit. Legközelebb részle-
tes tudósítást küldök a Marsbeli nyári divat-
ról, addig is mindenkit üdvözöl 

KÁLMÁN JENŐ 

A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt. 
megszerezte a Borsodi bányatársulat bánya-
részeinek 30°/o-át és igy a rudabányai vas-
ércbánya és a kurittyáni szénbánya társtulaj-
donossává lett. Megszerzett továbbá 10.000 
darab Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft 
részvényt. E nagy tranzakciók financirozása 
végett a Kaláni Bánya és Kokó Rt.-nál birt 
érdekeltséget és Salgótarjáni Kőszénbánya 
Rt. részvénykibocsátásából eredő uj részvé-
nyeket értékesítette anélkül, hogy ez utóbbiak 
piacra kerülnének. A társé ság összes üzemei 
igen kielégítően dolgoznak és termelőképes-
ségük további emelkedőben van. 

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 

HOTEL A U S O N I A EZELŐTT 
H U N G Á R I A S Z Á L L O D A 

GYÖN7ÖRÜ PARK. 
L E G M O D E R N E B B K O M F O R T . 
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JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 4 0 - 4 5 L. 

TÜNDÉRbAK MAGYARHONBAN 
(fiellirtbegy, Szlrtei-n. II.) Feljárat : Erisébethldtíl Jobbra. 

Budai autóleljirat : DSbrentel-tér, Hadnagy-utca. 
Fedeti nyári helyiig. — Malálhok és nyári mulatságok 
elfogadtatnak. — Ai előkelő köiHniég Tacsorázó Helye. — 

Naponta elsőrangú cigányzene. — Tekepálya. — 
Tulajdonos : NEMES GÉZA. 
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QYOI/AY WILMA féle 
has- és csipfiszorifó 

„Adat szerint nem 
fordul elő" 

Egyik olvasónk levélben tudakozódó-lapot 
küldött be hozzánk, amely már megjárta a 
budapesti főkapitányság bejelentő-hivatalát s 
ezzel a válasszal érkezett vissza: „ Adat sze-
rint nem Fordul elő". Ki lehet az a rejtett 
egyéniség, aki nem fordul elő a budapesti 
nyilvántartás lapjain ? Mosolyogni fognak : 
Farkas Imre. a népszerű iró és zeneszerző. 

Egy millió előleg — sajnos, csak márká-
ban ! Zágon István levelet kapott Berlinből, 
hogy Az újraélő cimü darabját ott és Ham-
burgban előadják. A darab tantiémjeire egy 
millió márka előleget kapott Zágon. Inkább 
dollárba kapta volna. 

Donáth Ilona vendégsze rep lése . Kőszegen 
Bárdossy Pál társulatánál három estén át 
vendégszerepelt Donath Ilona operaénekesnő, 
aki értékes drámai szopránjával, kifejező 
játékával egy csapásra meghódította a kő-
szegi közönséget. 

a hölgyek legkedveltebb fűzője, amely 
teljesen lefűz és mindamellett kényel-
mes viselet, készili bebujósra és elől-
gombolhatóra, úgyszintén hasnadrá-
gok és halcsontnélküli fűzők raktáron. 

GYOVAY UlbMA 
fűzők észitö, 

Bpesl, IV, Eoyeteni-u. 9. 

A bud.p.iti m. Idr. álUmrmiiSrMq bcjalaaMal hivatal* 
LAKCZIMTÜD« (OLÁS. " j f t ^ ^ t M 

Hát hiszen szó sincs róla, lehetséges hogy 
Farkas Imre, aki mellesleg mondva dr. is, 
nem ebben a minőségében van nyilvántartva 
a rendőrségen. De Farkas Imre iró és zene-
szerző adat szerint nem fordul elő a hivata-
los nyilvántartóban, viszont a közönség tartja 
nyílván mint ilyent. S ez még mindig jobb, 
mint hogyha a hivatalos körck ismernék író-
nak, a közönség viszont nem. Egyébként, hogy 
egyben olvasónk érdeklődését is kielégítsük, 
dr. Farkas Imre honvédelmi minisztériumi 
osztálytanácsos ur lakása : /., Tárnok-utca 3. 
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J/zn/ rn/fj>zok/k 

ELITE tóZlNUHKA-KELEttCYEHftZ ^ S Ä 
BATIST K FI.EnGYK-KÜl.ÖNLEGESSÉOKK 

M ű s e l y e m , j y a p j u f o n á l , e l ó n y o m d a , r a j z m ű t e r e m , B o n f a m m o k , d u p l a 
á g y t e r i t ó k , h í m z e t t m o t í v u m o k o l c s ó á r b a a . 

MAGA CSAK TUDJA INTIM PISTA 
Az Andrássy-uti Színházban énekli KÖKÉNY ILONA 

Szövegét irta : ZÁGON ISTVÁN. Zenéjét irta : PALLOS TIVADAR 

rf^h—T— I • bmmh 

rjLongora 

vtpando/'mos de 

IF*IM 
• w J J jj !/ J' J » — 

mm m 
Jo Varso/yi kiskutyája. estebedre ml szopik' Holjondoktor iksz ipszilan /egutóbhirt^^J^j "ennyityi/orapsukhet&ikint 

t* • « ë jijir—- m «—' ~ » r 
Csodás6yu/aipoca/íja'//ogy/wfleóesaz/lnita?i^nmhíbetyágyarabl5aMori<z docaraa látszatnakmertje da-rab' 
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y p j w y W p i ^ j j j ^ i ü i u i i ^ 
De most nem érdeke/ enyém, se krs kutya, se darab. Cso/eoz,boyya saflbo&tf*/, A/ meyy e/ as h ma rad ' 

f-i flo go csak tud ja, /n • tim Pis - to /Íe/yf>/r / yoi es me/y /ta 

'j.A Jön Kr ra/yvcti 
i //o -va 

$ 
I25 

pp WWhM 

p p ^ f 

m 

IA TTÍ m 
f fa- 'e/ - je.7 2 Ke /e' - jen J cs mend- jo 

» Vége 

yes h t,™ Pis ta "//ja-Mahos. J»' * oes to - ti/nPis - f" /7>r vow /,>< 

Igaz-e, hngy a Magyarban Törzs azért nem marad ott 
Mivel falsul énekel te a Szomory-darabot. 
S hogy a Csortos a Magyarral, azért köt futó viszonyt 
Mert egy színházat sem bir ki ő sokáig — és viszont I 
Hogy Bajor a Nemzetiből, azért akar menni ki, 
Mert Szépvizy Balázs oda egy darabot irt neki. 
Hogy Kosáry Blumenthalt szivéből azért csukta ki 
Mert az Oleváj hercegnő, ott kissé m e g Buktyai 
Hogy Lábas mindentől válik, mer t haragszik roppantul 
S ho try Márkus is haragszik és megválik a — szappantul 

Refr. : Maga csak tudja s t b . , . . 

Igaz-e, hogy Steinhardtot szerződtette a Nemzet i? 
S Fedák megy az Operához, mihelyt hangja engedi ? 
Hogy Jászai Colhisba megy lovagolva íurián, 
S hogy a Bajor-Sörfészekhez szerződött a Buriár». ? 
Hogy Latabárt a Barnum leszerződtette törpének. 
Hogy Feld Matyit szerződtette a Feldhitelintézet ? 
A miskolci színtársulat, hogy cserél e Szerenccsel ? 
Es cserél-e Bus-Fekete vájjon Molnár Ferenccel ? 
Hogy Rátkay már is ott van Blumenthalnak kegyében, 
S minden primadonna ott van a másiknak begyéber. ? 

Refr. : Maga csak tud ja s t b . . . . 

Uri fehérneműt készít 
hozott anyagból Is V ORAKJÛZSE C VII, Ráköczl-ut 

I 6.1. emelet 5. 
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O L I V E R , A P L E V N A I H O S 
Regény. Irta : HARSÁNYI ZSOLT y f SZAKMÁRY ISTVÁN rajzaival 

— Kérem, Gellér ur, a mozisok panasz-
kodnak, hogy a közönség nem nevet a 
felirásokon. Nincs az ön felírásaiban elég 
humor. Mondok egy példát. „A görkor-
csolya" cimü filmben maga egy helyen 
ezt irja felírásnak; „Igen, gutaütés ért: 
a zsebemet megütötte a lapos guta". Hz 
nem jó, kedves barátom. Ehelyett a kis 
Volniczky már régen azt irta volna : „Sóher 
vagyok, apám, benne vagyok a góleszben". 
Általában ajánlom, hogy figyelje azokat 
a felírásokat, amiket a kis Volniczky esi' 
nál a Spárta-filmkölcsönzőnél. Magam is 
majd halálra röhögtem magam, mikor 
azon a múltkori filmen a francia lord ezt 
mondja : „Dio, mio, mogyoró mio !" Lássa, 
ez egy jó vicc. A fi lm rossz, de ezek a 
felírások meghozzák a sikert. 

De kérem, Goldmann ur, ezek a viccek 
rémes Ízléstelenek. 

— Drága barátom, maga ne tanítson 
engem Ízlésre, maga végezze a dolgát. 

A gazdám lenyelte a főnöki rendreutasi-
tást és próbált a Volniczky szellemében 
feliratokat csinálni. Ebből az következett, 
hogy kedvetlenül dolgozott, de a munkája 
éppen ezért nem is lett jó. És Goldmann 
ur egyre hidegebb lett a gazdámhoz. És 
egyre gyakrabban emlegette, hogy Vol' 
niczky megint milyen jó viccet irt bele 
egy felírásba: „Ha jó a pálinka, akkor pá 
Linka !" Mert Volniczky direkt Linkának 
nevezte el a hősnőt szándékosan, mert ő 
egy nag-yon tehetséges ember. És a Gold' 
mann ur magatartásából 
először csak sejtelemképen, 
de mind erősebben lehetett 
azt a gyanút meríteni, hogy 
a gazdámnak a 
Xenophon rész-
vénytár-
saságnál 
nemnagy 
jövője 
van. 

.Alig lehetett ráismerni, kellemes 
külsejű f iatalember lett belőle" 

Szakmáry rajza 

»Drága barátom, maga ne tanítson engem 
Ízlésre . . Szakmáry rajza 

Körülbelül két hónapja dolgozott már 
a gazdám a Xenophonnál, mikor egy délben 
el kellett mennie a 
hatalmas és előkelő 

Phoebus'fílmgyár 
igazgatójához, Rud-
nai J. Jenő úrhoz. 
Egy berlini cég 
ugyanis a 
„Sommer-
knospen" 

cimü bur' 
leszk filmet 
tévedésből a 
Xenophon-
nak is elad' 
ta, meg a 
Phoebusnak 
is. 

A Phoe-
bus előszo-

bájában 
nagyszámú 

közönség 
várakozott, 
azok a sehol 
másutt nem 
látható fur-
csa és tarka 
emberek, akik a filmgyári igazgatók elő-
szobáiban szoktak összeverődni. A gazdám 
nagyon fáradt volt, nem nézett se jobbra, 
se balra, leült. Én azonban ugy viselked' 

tem, hogy rögtőn csodálkozva 
fel ís állott, 

f Én már a lépcsőházban ész-
j leltem egy halvány és elmo-
; sódó szagot, ami bizonyos 
1 gyanút keltett bennem. Ahogy 

az előszobába léptünk, a gya-
núm szilárd bizonyossággá válto-
zott : a várakozók között egy széken 
ott ült IIa. 

Ha tudtam volna uralkodni ma-
gamon, Hát rideg közönnyel kellett 
volna kezelnem, büntetésül azért a 
szívtelen nemtörődömségért, ame-

lyet pár héttel azelőtt a Metropol' 
szálló előtti jelenetben tanúsított irán-
tam. De a bárónál töltött szépséges 
ifjúkori napjaim emléke olyan erővel 
ejtett hatalmába, hogy elvesztettem a 
contenanceomot. Egyenesen az ölébe 
ugrottam Ilának, hangosan csaholtam, 
a farkamat pokoli gyorsasággal csóvál-
tam jobbra'balra és ugy elkezdtem Ilát 

csókolni, hogy ő kacagva, két karját az 
arca elé tartva védekezett ellenem. 
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— De Olivér ! - - kiáltotta, — hagyjál, 
Olivér, {ól van, kis kutyám, jól van. 

Mikor megnyugodtam valahára, barát' 
ságosan és melegen simogatott. Közben 
egy oldalpillantással megállapítván, hogy 
a gazdám igen csinos fiatalember, hozzá-
fordult : 

— Ez a kutya most az öné? 
— Az enyém, — mondta a gazdám és 

el is pirult hozzá, mert Ilát na' 
gyon szép lánynak találta. 

Igen természetesen beszélgc 
tésbe elegyedtek. IIa elmondta, 
amit tudott rólam, a báró ha-
láláig, Gellér Endre pedig el» 
mondta, amit tudott rólam, a 
New-York kávéház előtti éjszaka 
óta. 

— Vájjon mi történhetett 
vele közben? — mondta IIa, és 
a keze, minthogy mind a ketten 
egyszerre simogattak, hozzáért 
a gazdám kezéhez. 

Ekkor IIa következett a be» 
menők sorában. Bement Rud» 
nai J. Jenőhöz és alig egy perc 
múlva már ki is jött. Az ajtó' 
ban megállt, hogy kezet nyújt» 
son a gazdámnak, aki viszont ő utána 
ment be. 

— Isten vele — mondta — délutánon-
ként a Galambos'cukrászdában vagyok, 
hozza el oda egyszer Olivért, szeretném 
néha látni. 

Azzal ellibbent, elsuhogott, elrepült. Azt 
meg kell adni neki, hogy olyan kecses és 
könnyed volt a mozgása, mint egy álom. 

Rudnai J. Jenó javában magyarázta a 
„Sommerknospen"-re vonatkozó állás-
pontját a gazdámnak, mikor megszólalt 
a házitelefon. Rudnai idegesen és bosz' 
szusan beszélt azzal a hivatalnokával, 

aki felhívta. 
— Igen — 

mondta — itt 
van a francia 
reklám - nyom-
tatványnak a 
második pél' 
dánya előttem. 
Tiz sor az egész, 
azt se tudják I c 

fordítani? Azért tartok francia fordítót, 
hogy kirándulásra menjen ? Majd szétütök 
ott maguk kőzött. 

Azzal letette a kagylót. A gazdám pe» 
dig bátortalanul, szerényen megszólalt : 

— Kérem, direktor ur, én tudok fran-
ciául. Ha sürgős a dolga, szívesen lefor-
dítom. 

— Igen? — mondta mohón Rudnai — 
nagyon köszönöm, nagyon jó 
lesz. 

" Beleszólt a házitelefonba, hogy 
küldjék be neki Jolánka kisasz-
szonyt. Jolánka gyorsirónó volt. 
A gazdám folyékonyan és köny-
nyedén lediktálta neki a fran-
cia szöveg fordítását. Rudnai 
érdeklődve hallgatta, a végén 
még egyszer megköszönte, f i ' 
gyelmesen megnézte a gazdá-
mat, majd egy kis szünet után 
igy szólt: 

— Kérem, hagyja Itt a cimét, 
k e d v e s . . . 

— Gellér. 
— Kedves Gellér ur. Esetleg a 

közel jövőben akarok önnel va-
lamiről beszélni. 

Gazdám felirta a cimét, elköszönt és 
lenn a ház előtt ingadozva megállott. 
Nyilván azon gondolkozott, hogy ne néz-
zen-e be a Galambos-cukrászdába. De nem 
nézett be. Ment vissza a tárgyalás ered-
ményével a Xenophonhoz. 

V. 
Sose lehet tudni, hogy mi jó az ember-

nek. A gondviselés utjai kiszámíthatatla' 
nok. A gazdámnak például határozottan 
jó volt, hogy Goldmann ur nem volt meg-
elégedve azzal a móddal, amellyel a „Som' 
merknospen" cimü fi lm ügyét elintézte. 

— Ez semmi, 
mann ur, mi-
kor a gazdám 
elrefsrálta a 
Phoebusnál tett 
utja eredmé-
nyét, — lesz 
szíves holnap 
még egyszer el» 
menni Rudnai 
J. Jenőhöz és 

mondta hűvösen Gold» 

„A várakozók között egy széken ott ült IIa" Szakmüry lajze 
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ott ragaszkodni az én propoziciómhoz. 
Másnap elmentünk Rudnai J. Jenőhöz 

még egyszer. De a Phoebusnál nem ta-
láltuk. Azt mondták, hogy „kinn van 
felvételen". A gazdám ezt telefonon jelen* 
tette Goldmann urnák, aki türelmetlenül 
azt felelte, hogy neki mindegy, hol van 
Rudnai, akárhol van, beszélni kell vele. 
Mivel pedig a Phoebus - filmgyár autója 
éppen indult ki a gyárba, mert a segéd-
rendező két hirtelenében felvadászott né' 
gert (egy parkett-táncost és egy orfeumi 
portást) vitt ki a felvételhez, az autó fel' 
vett minket is. Kimentünk a Phoebus gyár 
telepére. 

Ekkor láttam először filmgyárat. Még 
jól emlékszem el-
s ő benyomásomra. Afa 
Kinn a Hűvös-
völgyben van ez a 
filmgyár. Szép zöld 
tájon vágtatott ve-
lünk a gépkocsi, 
és végül megállott 
egy alacsony léc-
kerítés előtt. Ki-
szállottunk és egy 
kis kerti ajtón lép-
tünk be. Ez kissé 
lehangolt, mert im-
pozáns, hatalmas 
gyári bejáratot vár-
tam, mint ahogy 
egy gőzmalomba 
lép be az ember. 
Ehelyett jócskán 
gyalogoltunk a 
gizes-gazos _ kerti 
ösvényen. És ek-
kor egy fordulónál 
meglepetve állot-
tam meg : nagy-
nagy üvegpalota tá-
rult hirtelen elém. 
A lapos teteje is 
üvegből volt, a fala 
is üvegből. Persze 
vastag üvegből, 
nem ablaküvegből, 
ne tessék tehát azt képzelni, hogy a fa-
lon keresztül látni lehetett, mi történik 
odabenn. Nem. Az üvegpalota külö-
nös hatása nem is ebben van, hanem ab-
ban, hogy az anyaga annyira különbözik 
minden megszokott anyagtól, más szine 
van, mint amilyet a szem épületeknél már 
megszokott és ha rásüt a nap, vakítóan 
villog és ragyog a szabadban. 

A gazdám is ezúttal látott életében elő-
ször filmgyárat. Ö is meglepődött a lát-
ványtól. De nem ért rá hosszasabban bá-
mészkodni, követte a segédrendezőt, aki 
igen gyors lépésekkel sietett befelé az üveg-
palota oldalsó bejáratán, maga után intve 
a két négert. A négerek unottan követték 

és olykor-olykor egy magyar megjegyzést 
mondtak halkan egymásnak. 

Az üvegpalota ki fülről is furcsa valami 
volt, de belülről még különösebb. Diszletet 
hátulról már láttam életemben. Ifjúko-
romban több izben megfordultam annak 
az orfeumnak a kulisszái között, ahol 
Lidla, a boldogult Ágothay báró barátnője 
játszott. Itt azonban nem egy szinpad volt 
felállít ra, hanem egyszerre hat is. Mel-
lettem például egy szobasarok ál lott: két 
derékszögbe futó tapétás fal, az egyiken 
függönyös ajtó, a másikon tükör, a föl-
dön szőnyeg, egy kerevet, más semmi. Az 
egész nevetségesen kis helyet foglalt e l ; 
lehetetlen volt elképzelni, hogyan tudják 

ezt lefényképezni ugy, hogy ez a kis 
sarok betöltse az egész moziképet. A 
másik oldalon egy hatalmas kapu állott, 
semmi egyéb, csak a kapu, az egyik 
szárnya nyitva, mögötte egy három 
lépésnyi kapualj kőkockás padlóval. A 
kaputól jobbra-balra semmi, még fal 
sem. Csak üresség. Odébb egy oltár 
állott, mint akármelyik templomban, 
szentkép a közepén, gyertyák a csipke-
teritőn, misekönyv és szőnyeggel le-
takart három lépcsőfok. Másutt egy 
börtönfülke három fala, magasan vas-

rostélyos kis ablakkal, a pries 
mellett a földön egy korsó és 
valami, ami kenyérnek tünt 
fel, de megszaglászván meg-

állapítottam, hogy 
barnára festett fa-
darab. Megint má-
sutt egy hadihajó 
parancsnoki hídja 
alatt, mögötte vá-
szonháttér, amely-
az éggel egybeérő 
messzi tengert volt 
hivatva ábrázolni. 

—• Mikor bemen-

tünk, az oltár előtt 
Kérem direktor ur én tudok á l l o t t e g y v e s z e -

frnnciáui . . k e d ő csoport. Egy 
Szakmáry rajza k e c s k e s z a k á l l a s u r 

francia nyelven 
kiabált, roppant izgatott volt, a cvikkere 
reszketett az orrán, vagy a kezében, mert 
felindulásában hol levette, hol feltette a 
cvikkert. Szemközt vele állott Rudnai J. 
Jenő sápadtan, zavartan és némán, továbbá 
Norbert Géza, a Phoebus-filmek főren-
dezője, aki mindenáron közbe akart szól-
ni a francia ur beszédébe, de az nem 
hagyta szóhoz jutni és beszédének höm-
pölygő áradatával ugy legázolta a Norbert 
Géza közbeszólási kísérleteit, mint valami 
tank. Állottak ott többen is, de a botrá-
nyos jelenet izgalmában, hol egyik lábukra 
nehezedtek, hol a másikra, egyebet nem 
tudtak csinálni. 

(Folyt, köv.) 
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Vígjáték 3 felvonásban 
Tivadar (egy pillantással elhallgattatva 

Hariskát). Oh, ma már abszolúte kizárt. 
Csak legközelebb. Egyébként hogy méltóz-
tatik a próbával megelégedve lenni? 

ÜL hölgy. Remélem, szép lesz. Ha újra 
jöhetek próbálni, kérem Tivadar ur, tele-
fonáljon, bent van a telefonkönyvben, dr. 
Kelemen Mór, ügyvéd. 

Tivadar. Oh, hiszen tudom. Kisztihand, 
(A függönyig kiséri.) 

H. hölgy (ki a kalapokat nézte a beszél' 
jetés alatt, beszélgetés vége felé észrevette 
à távozó nőt. Tivadarhoz). Ki volt ez a 
iőlgy ? 

Tivadar. Nem tetszik ismerni ? . . , Egy 
Fehérváry grófnő. Erre tessék felfáradni. 

II. hölgy (elégedetten veszi tudomásai), 
így Fehérváry grófnő ? (Felmegy a lépcsőn.) 

Mariska (ki az ablaknál áll és kinéz az 
«teára). Grófné. Szépen grófné. 
I Tivadar, Mondott valamit a kisasszony? 

Mariska. Nem Tivadar úrhoz szóltam. 
Tivadar. Ha jól csalódom, más nine« a 

fzobában. A kisasszony lesz szíves a jövő-
jen nem belebeszélni üzleti beszélgeté-
seimbe. 

Mariska. Nem beszéltem bele, privát meg-
pgyzés volt saját magamnak. 

Tivadar. Privát megjegyzéseket tehet dél-
itán hat után odahaza, de nem itt. 

Mariska. Tivadar ur nekem nem Írhatja 
lő, hogy itt mit beszéljek. 

Tivadar. Igenis előírhatom. Ezt a han-
ot pedig kikérem magamnak. (Szünet 
tán, szelídebben.) Nézze Mariska kisasz-
Jony, a kegyed eljárása egy angyalt is 
ildühösitene. Én behozom ide magát, 
»aga jóformán meg sem köszönte . . . 

* 

M Ű H E L Y I S K O L A 
a Belvárosi Színház épüle-
tében. Prospektus ingyen. 

\NSZAKOK : 1. Ötvösség. 2. Börműsesség. 3. Tex-
tpl. batik, csipke, lámpaemyö, baba). 4 .Szönyeg-

; gobelinszövés. 5. Porcellán- és üvegfestés. 
Könyvkötészet. 7. Grafika. 8 . Rajz és tervezés. 

Irta: Szenes Béla 
Mariska. Megköszöntem. Ugy nem, ahogy 

maga akarta. Szégyelheti magát. (Meg-
fordul, ismét az ablakon kinéz.) 

Tivadar. Én szégyeljem magam? Hát én 
tehetek arról, hogy maga olyan csinos? 
Nézze, legyen esze. Három hét mult el 
azóta. Nem kár ezért a három hétért? 
Hát ez az az élet, ami magának való ? 
Ezért hagyta ott az otthonát? Ezért? Na 
látja. Most sir. Sírni tud, de hallgatni az 
okos szóra . . . (Megérinti Mariska vállát.) 
Hát olyan csúnya, kellemetlen ember va-
gyok én? 

Mariska (könnyein át). Ne nyúljon hoz-
zám, Tivadar ur. 

Tivadar. Isten ments. (Két kezét föl-
emelve.) Nem nyúlok magához, még akko-
rát kiált, mint a múltkor — az összes 
hölgyek kiszaladtak a próbatermekből. 

Renée kisasszony (az erkélyről leszól). 
Tivadar ur, tessék felfáradni. 

Tivadar. Megyek. (A könnyeit törölgető 
Mariskához.) Kisasszony, ne csináljon itt 
jelenetet és vigyázzon a ruhára. Egészen 
összesirja ezt a ruhát. (Idegesen, akaratán 
kivül nyersen) Ha sírni akar, sírjon este 
hat után odahaza a saját ruhájában. (Meg-
bánva nyerseségét.) Az embert idegesiti 
ezzel a folytonos sirással. Mindig ott áll 
az ablaknál és ha egy villamost lát az 
utcán, mindjárt sirni kezd. Azt hiszi, ezt 
lehet használni egy jobb szalonban? A 
maga érdekében mondom. (El a lépcsőn.) 

Mariska (egyedül maradt. Ujjával végig-
simit az ablaküvegen, hogy jobban kilát-
hasson. Áll az ablaknál és kinéz az utcára). 

Péter (kalauzruhában jön fel a lépcsőn. 
Belép, körülnéz, mint aki most van itt 
először. Meglátja, hogy valaki áll az ab-
laknál). 

„ H e B a c i t , a r c á p o l ó , z s í r o s , 
a t k á s m i t t e s s e r e s a r c n a k " 

.ohr Mária - Kronfuss 
„Gyái ét központ i VIU„ 

Vegytlsztltó it kelmefeatS 
Baron-ntca 85. — Telefon 2—37. 
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Mariska (megfordul, meglátja Pétert. Egy 
önfeledt sikoly). Péter ! (Aztán halkabban.) 
Péter. (Majd ráeszmél arra, hogyan van 
felöltözve.) Jó Isten, most sülyedjek el. 
(Karjával takargatja a nyakát, de a karja 
is meztelen.) 

Péter (egy lépést közeledve, tompa han-
gon). Mariska. 

Mariska. Ne nézzen ide, Péter. 
(Egy darabig igy állanak, anélkül, hogy 

egymásra néznének.) 
Péter. Mariska, elég volt már ebből az 

anarkiából. Erigyj, öltözz föl és gyere haza. 
Mariska (szünet után egészen Péter kö-

zelébe lép). Ha nem jött volna értem, es-
tére akkor is otthon lettem volna, Péter. 
Jobb is lett volna, ha nem jön, — nem 
látott volna meg ebben. (A ruhájára mutat.) 

Péter- (szánakozva néz végig rajta). Úgyis 
tudtam. (Részvéttel.) Hogy ilyeneket muszáj 
felvenned. A fodrászné elmondta. 

Mariska. Odajár magához ? 
Piter. Hozzám nem. Egyszer volt, kez-

dett beszélni rólad ezt, azt, mondtam neki : 
nézze fodrászné nagysád, ne rontsa itt a 
levegőt, úgyis maga az oka az egésznek. 

Mariska. Ő, ő. (A keze ökölben.) Meg 
a többiek. (Elkeseredetten.) (Az egész ház, 
mindenki, — nem tudták látni, hogy mi 
olyan szépen megvoltunk.) Ezt akarták. 
(Hosszabb szünet után ellágyulva.) Az éjjel 
megint eszembe jutott a ház. A lépcső, az 
udvar, a gang, — micsoda rendetlenség 
lehet ott. 

Péter. Ne félj te attól — nem lesz azzal 
sok dolgod. 

Mariska (meghökkenve). Nem ? 
Péter. Olyan rend, tisztaság van a ház» 

ban — talán még sohasem volt olyan. 
Mariska (szivén ütve). Olyan rend, tiszta-

ság van ? — (Hirtelen.) De azért a viciné, 
tudom, a héten nem sikálta fel a lépcsőt. 

Péter. Háromszor is. Még én mondtam : 
Hit dörgöli folyton azt a lépcsőt, a végén 
még nem marad belőle. O meg azt mondta, 
hogy meg akarja mutatni, hogy ha a ház-
mesterné nincs otthon, még nagyobb rend 
van a házban. A lányai is ugy dolgoznak, 
mintha folyton kergetnék őket. 

Mariska (kihúzza magát). Hát . . . ha . . . 
odahaza olyan nagyon rendben van min-
den . . . hát akkor mondja meg: miért 
jött el ide értem ? 

Péter. Hát ez igy volt. Az éjjel (Szemér-
mesen.) nem tudtam elaludni, arra gon-
doltam, szegény ass::ony, már három hete 
nincs itthon. Gondoltam, nem voltál te 
lelked szerint rossz. Csak a szád járt olyan-
kor, ha fölhecceltek. De hát most már lát-
hattad, hova vezet, mikor az asszony ott-
hagyja az urát. — Isten neki, nem bánom, 
gyere vissza, gondoltam. 

Mariska. Így gondolta? 
Péter. Igy. Aztán most, hogy mentem a 

szolgálatba, (Megnézi az óráját.) mert tizenöt 
perc múlva itt a Nyugatinál veszem át a 
kocsit, hát amint mentem, erre jöttem, 
újra gondoltam, elég soká voltál itt a 
nagyságák bolondja, meg aztán nem ilyen 
helyre való vagy, rosszul is bánnak veled 
bizonyára, előbb-utóbb ki is tesznek, mi 
lesz veled? — Nagyon megsajnáltalak éa 
feljöttem megmondani, elég volt már, ne 
busulj tovább, én már nem haragszok, 
inkább még igen nagyon sajnállak, hát 
gyere szépen haza. Ugy gondoltam, eljöhet-
nél velem, oda állhatnál mellém a kocsira, 

Klein»féle szappanok és koz-
metikai cikkek 
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este aztán hazamegyünk, megvacsorázunk, 
vacsora után aztán átmegyünk az öregek' 
hez, aztán velük is kibékülhetsz, ha még 
haragszol rájuk. 

Mariska. Nem haragszom én senkire. — 
De maga csak menjen a szolgálatba. A Nyu-
gatinál már várja a villamos. Menjen csak, 
menjen nyugodtan, én nem megyek magá-
val. Itt maradok. 

Päer. Itt maradsz? 
Mariska. Hit ha nem azért jött értem, 

(Elharapja a szót.) hanem csak azért, mert 
sajnál — hát ne sajnáljon, mert nagyon 
jó dolgom van nekem itt. 

Péter. Olyan jó dolgod van ? Hát akkor 
miért akartál hazajönni? 

Mariska. Magát sajnáltam . . ,. 
Päer. Engem ne sajnálj . . . En megvol-

tam . . . Csak éppen téged szántalak . . . 
Mégis csak a feleségem vagy. (Az óráját 
nézi.) Hát gyere, mert tlz perc múlva in-
dul innen a Nyugatitól a kocsim, ott kell 
lennem. 

Mariska. Minek menjek, mikor nincs rám 
szükség. De maga csak menjen, mert (Ele' 
sen.) még elkésik a kocsiról. 

Péter. Ide figyelj, te Mariska. En most 
elmegyek. De te még gondolkozhatsz egyet 
a dolgon. Tiz perc múlva erre jövők a 
kocsival. Ha meggondolod, várj lent az 
állomásnál. Főlszállsz mellém a perronra, 
aztán nem beszélünk többet arról, ami 
volt. De ha nem leszel lenn, akkor t u d o m . . , 

Mariska. Most is megmondhatom. Nem 
leszek lenn. 

Péter (szeme villan). Nem? 
Mariska (dacosan a szemébe néz, ugy 

mondja). Nem. 
Péter. Ugy is jó. 
Mariska. Nekem is, 
Päer. Hát akkor Isten veled. 
Mariska. Isten vele. 
Péter (elindul bizonytalanul, de nem a 

kijárat felé). 
Mariska (halkan). Arra a kijárás. 
Péter. Erre? 
Mariska. Arra. (Nézik egymást, mind-

egyik a másiktól várja azt a bizonyos kö-
zeledő lépést.) 

Péter. Hát akkor Isten veled. (El.) 
Mariska (az ablakhoz megy, kinéz az 

ablakon, odakint széles pelyhekben hull a 
hó. Rövid szünet után két ur lép be, mind-
kettő férj, az egyik öregebb, pesti keres-

kedőféle, a másik fiatal vidéki fŐIdbir. 
tokos). 
» I. ur (barátságosan). Legjobb, ha erre 
tetszik jönni. (A jobbsarokban levő fül-
kére mutat). Én mindig ott szoktam meg-
várni a feleségemet. 

II. ur. De az én feleségem azt mondta, 
hogy öt perc alatt végez a próbával. Nem 
értem, annak már másfél órája. Csak nein 
lett valami baja? 
N e s a j n á l j a a fáradtságot, keress« 

fel a Renaissance-mow mellett levő 
L ó h n e r s z i i c s á r u h á z a t , ( N a g y 

m e z ő - U. 4 0 ) , ahol az összes 
szücSárukülönleg'esség'eket leg-

szolidabb áron beszerezheti. 
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I. ur (megnyugtatja). Ugyan. Uraságod 
ugy látszik, még kezdd férj. 

//. ur Kéthetes házasok vagyunk. 
I. ÜT (miközben leül). Ugy. Es nászútra 

mindjárt egy szabónőhöz jöttek ? Meg tet' 
szik bocsátani, de a kedves felesége őnagy-
sága egészen jól startol. 

II. ur (fölényesen mosolyogva). Látszik, 
hogy nem tetszik ismerni az asszonyt. Én 
már alig vártam, hogy csináltathassak 
neki valamit. Élvezni akartam azt az ér-
zést, mi az, mikor egy férj valamit csi-
náltat a feleségének. 

/. ur. Azt az érzést elég gyakran fogja 
még élvezni. 

II. ur. Nem minden asszony egyforma. 
Ezt három napig kellett rábeszélni, hqgy 
csináltasson magának egy uj ruhát. 

I. ur. Majd megy az könnyebben is. Az 
enyém is igy kezdte. És most? (Legyint 
a kezével.) Délelőtt tizkor megy el hazul-
ról. Előbb a cipészhez megy, cipőt rendel, 
akkor harisnyaüzletben harisnyát rendel, 
az ékszerésznél ékszert rendel, éppen, hogy 
hazajön ebédre,,, mert délután kosztümöt 
kell rendelni. Ő is kiirhatná, mint a fog-
orvosok: rendel délelőtt 10—12-ig és dél-
után 2—6-ig. 

II. ur. Az én feleségem! Micsoda asz-
tzony. Ha látná : egész nap tesz-vesz. 

/. ur. De azért többet vesz, mint tesz, 
— mi ? De tessék helyet foglalni. 

II. ur (le akar ülni). 
I. ur. Csak nem ül le pont háttal a ki-

látásnak? Ha ideül és igy srégen tartja a 
fejét, a tükörből belátni a próbatermekbe. 
— Néha érdemes, 

II. ur (megütődve). De kérem! 
I. ur (legyint a kezével). Kezdő férj. Hát 

üljön ide, ez magának való hely. Innen 
csak a pénztárhoz látni. 

II. ur (leül, majd feláll és bemutatkozik). 
Pardon, dr. Kenecsey PáL 

I. ur. Réti Gusztáv. 
II. ur (barátságosan). Bátyám azok kö-

zül a Rétiek közül való, akik th-val irják 
a nevüket? 

/. ur (kedélyesen). Nem. En azok közül, 
akik th-val ejtik ki a nevüket. 

II. ur (megmerevedve). Pardon. (Előveszi 
zsebéből a Szózatot. Olvas.) 

I. ur. Kérem. (Előveszi a Pester Lloydot 
Olvas.) 

HÍRÜL JANKA 

(Odakünn még mindig havazik, Mariska 
el nem mozdul az ablaktól.) 

Tivadar (jön jobbról a férjekhez). Par-
don kérem. De itt (A kalapokra mutat.) a 
legújabb modellek. (Jobbra mutatva.) Ha 
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méltóztatnának beljebb fáradni. (A füg-
gönyt is elhúzza. Meglátja Mariskát, most 
a szerelmen kívül igazi részvét is a tekin-
tetében.) Mariska kisasszony! 

Mariska (megfordul, hangjában már 
nyoma sincs annak az élnek, mellyel Ti-
vadarral a felvonás elején beszélt Halkan, 
megtörten). Kérem, ne tessék Tivadar ur-
nak haragudni. 

Tivadar. Ki haragszik kegyedre? — A 
férje volt itt ? 

Mariska. Miért tetszik kérdezni ? 
Tivadar. En jöttem fel a lépcsőn, 6 ment 

le, láttam. De a maga arcán is meglátszik. 
Milyen ember ez. Kocsivezető. Elgázolna 
egy embert és még azt sem mondaná: 
BKVT. Bocsánatot kérek, véletlenül tőr-
tént. — Lássa, ezt a viccet azért mondtam, 
hogy nevessen és maga megint sir. 

Mariska. Én nem sirok, Tivadar ur. 
Tivadar. Most már láthatja, igazam volt. 

Ez az ember nem való magához. 
Mariska. Most már látom. Tivadar urnák 

igaza volt. 
Tivadar. Egy kis szeretet nélkül mit ér 

az élet ? Maguk pedig nem valók egymás-
hoz. O nem szereti magát . . . 

Mariska. Nem szeret . . . 
Tivcdar. Maga sem szereti fit . . . 
Mariska. Én, Tivadar ur? 
Tivadar (fürkészve). Hát szereti? 
Mariska. Nem kérem, én sem szeretem 

fit, Tivadar ur. (Kis szünet után.) En el-
megyek innen. Tivadar ur. Én mindjárt 
éreztem, ez nem nekem való. Én még ma... 
most mindjárt kilépek innen és kérem, 
ne tessék haragudni rám, hogy elfoglaltam 
ezt a helyet. 

Tivcdar. El akar menni? És mit akar 
•sicálni ? 

Mariska. Valami csak lesz, Tivadar ur. 
Megyek Tivadar ur és leteszem ezt a ruhát. 

Tivadar (nagyon meleg, részvétteljes han-
gon). Mariska kisasszony, én nagyon saj-
nálom kegyedet. Mert most már tudom, mi 
baja van kegyednek. Mióta maga után én 
is szenvedtem egy kicsit,,én is tudom, mi 
az kérem. A szerelem! En kérem, most 
már jobban vagyok. Kegyed is meg fog 
gyógyulni. Az ember elmegy a moziba 
— nem kerül egy vagyonba, — az ember 
bemegy, kiszellőzteti a szivét és mire ki-
jön, az egész már kint van. Nézze vélet-

lenül van nálam két mozijegy — kegyed" 
nek adom. 

Mariska. Nem fogadhatom el, Tivadar ur. 
Tivadar. Elfogadhatja, mert hogy lássa, 

hogy nekem nincsenek szándékaim, a má-
sik jegyet is kegyednek adom — fogadja el, 
Mariska kisasszony, nagyon jó műsor van. 

Mariska (elfogadja). Köszönöm, Tivadar 
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nr. (A sírással küzdve.) Isten áldja meg, 
Tivadar ur. (Gyorsan ki balra.) 

Tivadar. Ha nem volnék férfi, sirni tud' 
nék. (Zsebkendőjével törüli könnyeit.) 

Mme. Lulu (egy kalappal a kezében be), 
így. Most nézze meg a kalapot, Tivadar ur. 
Es mindjárt itt lesz a másik is. Es olyan 
izgatott vagyok . . . 

Tivadar. O, kérem, mondtam. A főnöknő-
aek nincs oka izgatottnak lenni. A mű-
vésznő el lesz bűvölve. Mert ha az ember 
nézi ezeket a kalapokat . , . (Kívülről szo-
katlan lárma, hangos dobogás.) 

Mme Lulu (ijedten). Mi az, nézze meg. 
Tivadar (lenéz a lépcsőn). Egy ember, 

egy kalauz. 
Mme Lulu. A kalapokhoz, Tivadar ur. 

(Testével védi a kalapokat.) Ezt a trükköt 
már ismerem tavalyról. A Berkovitsné 
balauzruhában ! 

Péter (beront, mintha részeg volna. Fe-
jén a villamoskocsivezető ismert téli kucs-
mája. Lábán a nagy szövetcsizma, kezén 
,a két óriási kocsivezetőkesztyü. Valósággal 
bezuhan a szobába, itt visszatántorodik és 
kijózanodva dadog). Az asszonyt keresem 
«. . kérem . . . nem engedtek f e l . . . (Ügyetle-
nül.) beszédem van vele . . . 

Tivadar (óvatosan előrelépve). A házfel' 
ügyelő urnák igazán nincs oka . . . 

Mme Lulu (nekibátorodva, egy lépést 
előre lép). Tivadar ur, maga ismeri ezt az 
embert ? 

Tivadar. A kocsivezető ur a Mariska kis-
asszony férje. 

Mme Lulu (elszántan éle3 hangon).Tivadar 
ur, tudja meg, mit akar itt ez az ember. 
És csináljon i,tt rendet, mert a szobára 
szükség van. És mondja meg ennek az em-
bernek, ez ne,m korcsma,, ide nem lehet 
igy bejönni. (Élesebben.) És mondja meg 
neki, kogy ha ide bejön, tegye le a kalapját. 

Péter (megzavarodva, leveszi a kalapját, 
az asztalra teszi). 

Egy kisasszony (beszól). A főnöknőt várják. 
Mme Lulu. Megyek. (Ismét élesen.) És 

mondja meg neki, nálunk a kalapokat nem 
teszik az asztalra. (Végignézi Pétert.) Még 
jó, hogy gyalog jött fel és nem hozta ma-
gával mindjárt az egész villamost is I Mi-
lyen napom van ma, milyen napom van 
ma! (El.) 

Péter (körülnéz, kinos zavarában nem 
tudja, mit tegyen a kalapjával. Látja a női 

£zûsf tüökőszíefeA 

Badap-xi, IV. tar.. ff AfKWsm-Mraf JT 

/ zabdszati, varró, kalap és művirág 
külön-külön i skola : Káro ly-Köru t 10. M i m 
Kalapjavitást olcsón vállalok. Magántanulásra 
tankönyvem kapható. GEIGER ETEL B . - n í . 

PROHASZKA SÁNDOR 
áll. vizsg. fogász, 

íptsf, VII, Erisébet-körnt M.H.H. 

+ KELETI J .+ 
BUDAPEST, IV.. KORONAHERCEG-UTCA 17. SZ. 
Gyárt legtökéletesebb kivitelben: Szab. sérvkötAket, 
haskötőket, gummigörcsérharisnyákat , testeg-yen®-
aitű gépeket (mülábakat és mükezeket). Dus választék 
az összes betegápolási és kozmetikai cikkekben, 
— — valódi francia é s angol gummiárukban. 

Szőnyegszövő tanfolyam. 
Krisztina - körút 10., 111/39. Délután. 

Iakását fesli, iríjo, tokariíjo 
Sírom, íiL'eS1 

A N K E R M Ü H I M Z Ö 
Himzett ágyteritők, függönyök, kézifillé-motivok-
kal, asztalnemüek, ágynemű, vitrázsok. Miliő 
állandóan nagy választékban. Telefon : 146—23. 
ERNYEI MIKLÓSNÉ, A n k e r k ö z 4 . 

SZENZÁCIÓS KÖNYVÚJDONSÁGOK 
KARINTHY FRIGYES : 

Tanár ur kérem. Kötéltánc 
PÁSZTOR Á. : 

New-York. Walt Whitmann 
STRINDBERG A . : 

Haláltánc 
(Színdarab) 

Kapható a „Színházi Élet" könyvesbolt jában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

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

E H R E N F E S T I R M A cégnél, 
Budapest , IV. Uer.. Papnövelde u tca 8. s i I. em. 

Zománcedény, háztartási és konyhafeiszeroiésl 
f I k k C k l e 8 Í ° b b bevásárlási forrása, «állodai L Ä S Z L ^ K Â L M â N 

és veridósrlői edények nagy választékban Budapest, Kiríly-u.76. Kiríüy Szinhá*«ü sztuot« 
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kalapokat és kalapját odateszi a női kala-
pok mellé egy üres kalaptartóra). Tessék 
kérem beküldeni az asszonyt . . . Beszé-
dem van vele . . . Tessék beküldeni . . . és 
tessék neki megmondani . . . 

Tivadar (csititóan). ígérje meg, hogy szé-
pen nyugodtan beszél vele. Nézze házfel-
ügyeifi ur, minek veszekedni? Mikor ke-
gyedék ugy összetartoznak, de ugy, mint 
egy kosztümszoknya a kabátjával. Erre 
jobbra (A jobbkéz felfii lévfi fülkére mutat.) 
itt várja meg az asszonyt, házfelügyelő ur. 
(El balra.) 

Piter (jobbra indul, de lárma állítja meg. 
Kalauzok jönnek utca felfii). 

I. kalauz (még az ajtóban). Erre ment fel. 
II. kalauz. Hiszen itt van ! 
Péter (rájuk mordul). Minek jönnek 

utánam ? 
I. kalauz. Gáspár kolléga. 
II. kalauz.Hogyan hagyhatta ott a kocsit? 
I. kalauz. Jöjjön gyorsan, mert az ellenfir 

ur . . . 
Ellenőr (megjelenik, Gáspárhoz). Gáspár 

kolléga, elvette magának az Isten-az eszét? 
Ilyen iorgalmi zavart csinál? A Lipót-
kőrúton végig, a Nyugatiig állnak a vil-
lamosok. Fusson le gyorsan a kocsihoz és 
aztánegy kis jóakarattal elsimítjuk a dolgot. 

Péter. Köszönöm a szívességét, ellenőr 
ur, de nekem még itt az asszonnyal elin-
tézni való dolgom van. És ha már ilyen 
csúnyán történt, nem megyek többé vissza 
a kocsihoz. (Jobbra be.) 

Ellenőr (kalauzokra rászól). Menjenek a 
dolgukra, a 15 őst kapcsolják rá a 77-esre 
és menjenek tovább. 

Tivadar (balról jön, megdöbbenve látja 
a csomó kalauzt). Mi van itt kérem ? Vég-
állomás ? 

Mme Lulu (beront, elszörnyedve). Mi van 
i t t? Az istenért, Tivadar ur, már jön a* 
Sárváry, csináljon rendet. (Jobbra kifut.) 

Ellenőr (kalauzokhoz). Gyerünk, gyerünk 
a dolgunkra, egy-kettfi. (Kalauzok el.) Mi 
pedig felvesszük a tényállást. (Gáspár után 
jobbra be.) 

Tivadar (visszafut egy pillanatra). Erre 
művésznő. Ebben a szobában a kalapok. 
— Egy pillanat. Küldöm a főnőknőt. (Me-
gint elrohan.) 

Művésznő (sorra nézi a kalapokat. Egyik 
aem tetszik neki). Nem, ah nem . . . ez 
sem I (Utolsónak Péter kucsmáját veszi a 
kezébe, felragyogó arccal). Ez igen ! Ez ! 
(Fölteszi a fejére, a tükör elé lép. Látszik, 

Fürdősapkák. Tennislabda. Tenniscipó, 
esököpenyek és külön-
leges gurnmi gyermek-
játékok nagy választék-

ban és elsőrendű minőségben kaphatók : 
WILBKIM ARTÚR Kötszergyir é l egészség-
ügyi ciKKeK Kereskedelmi rész*.-társ. 
BUDAPEST, VI., NAG7MEZŐ-UTCA 51. SZÁM. 

KASZÁS TIVADAR 
jk. Erzsébet-körut 5. szám. 

j á g a Legfinomabb saját készit-
J m ^ f f menyü cipők raktára 

tsSrjr B Mérték szerinti rendelések 

NAPONTA 

ÖTÓRAI TEA 
KLSARINDO SZALONZINÉVIL 

C o N H S E R I B FARMER 
VL, ANDRÂSS7-UT ö l . SZ. 
TELEFON 78—29. 

Fiatalos üde arcbőrt 
Tarázsol Dr . Kaiser l ing H y v a r j o n azépItAszere 
a d a g j a 400 k o r o n a . Főraktar : Török József 
gyógyszertár R.-T., VI., Király-utca 12. és Róna 

drogéria, VIII., József-könit 50. 

ANTIK ÓRÁK 
és zsebórakOlönlegességek SZÉKELY BÉLA órás-
nál, VII., Wesselényi-utca T. (Károly-körut sarok). 

Műkedvelők! 
Géczy István : 

Ki a legény a csárdában 
(Falusi komédia egy felvonásban) szöveg és kotta 

Géczy István : 
A pápai diákok 

Ünnepi játék Petőfi életéből 
Murgács Kálmán : 

János gazda busul 
Szöveg és kotta. Humoros 

Hazafias színmüveket, kottákat azonnal szállít a 
„Színházi Élet" könyvesboltja, VII, Erzsébet-

körut 29. 

SELYEM i SZALAG FŐÜZLET 

SZÖVET mOSÓftRÚ 

CSIPKE 

RGKOZLET® £WLVW-TÉlj 

auéráczHfTS. fLfO-eïïA 324 
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bogy el van ragadtatva tőle. Egy pillanatra 
ajra leteszi a kalaptartóra és egy kicsit 
hátralépve, gyönyörködik benne.) 

Mme Lulu (belép). Bocsánatot kérek, de 
olyan rettenetes peches napunk van ma. 

Művésznő (extázisban). Bocsánatot kér ? 
El vagyok ragadtatva. Tüneményes. Ez az 
estiét, ezt csak maga találhatta ki. — Meg 
fognak fitülni az emberek. 

Mme Lulu (elcsukló hangon). Hát igazán 
tetszett kőztük egyet találni ? Én boldog 
volnék, hiszen minden fantáziámat a nagy 
cél szolgálatába ál l í tottam.. . de őszintén 
mondva, nem mertem remélni . . . 

Művésznő. De drágám, ne legyen olyan 
szerény. 

Mme Lulu. Melyik az? Égek a vágytól. 
Melyiket választotta művésznő ? 

Művésznő. Még kérdezheti, hogy melyik ? 
— Hiszen szenzációs ! — Minden sablontól 
eltérő. (Fölteszi a kalauzsapkát.) És nézze 
meg, hogyan áll. (Szorongatja a majdnem 
hanyatvágódó Mme Lulu kezét.) Köszö-
nöm, drága Lulukám. — Mi baja van éde-
sem ? 

Mme Lulu (aki hátrább tántorodott egy 
karosszék felé). Semmi, csak a nagy öröm. 

Művésznő (tovább lelkesedve). Óriási! 
— Óriási. — Jöjjön, megmutatjuk az Ol-
gának. (Indul fel a lépcsőn.) 

Mme Lulu (nem tud elmozdulni helyéről). 
Tivadar (bejön). Valami baj van ? 
Mme Lulu (a lépcsőn felfelé haladó és a 

hölgyek által mindenfelől megbámult mű-
vésznőre mutatva, elfúló hangon). Tivadar 
ur — nézze, megvan az idei kalapdivat I 

(Mme Lulu szédülve a művésznő után.) 
Ellenőr (a Jegyzőkönyvvel kezében a ki-

járat felé megy). 
Péter (jobbról jön, Mariskát keresi). 
Mariska (balról jön). Péter! Maga vissza-

lőtt? El fogja késni a szolgálatot. 

TÖRZS JENÓ : 

A f e k e t e f u t á r 
ZSUZSANNA M. : 

Akik megteszik 
(Novellák) 

H a r s @ n é l k ü l 
(Versek) 

Kapható a „Színházi Élet" könyvesboltjában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

P R I I D J O L Á N , 
Budapest, VI, Király-«. »I 
Fflií, melltartó, haskStf, cslpí-
szeritdkfilfinlegességek. 

K Ö Z É R D E K Ű M Ü V E K 
Dr. BALASSA J . : 

Helyes magyarság 
Dr. S. FREUD : 

A mindennapi élei psiichopolMogii 
(az elfelejtés, elszólás, balfogás, 

babona és tévedés) 
szóló szenzációs mü. Fenti művek beszerezhetők 

a „Színházi Élet" könyvesboltjában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

T a t a t o n o n I* n a g r a n d t l l i t l l 

AZ UJSáG-ot 
T e l e f o n s z á m o k : József 10-20, József 13-35 

Mohácsi SZABADSÁG-T Íh '7 
i l ralcl iOTöÄssM. 

I In- it Ktnktrtoa-iitci 
urfcíl épült uj StlclUiiMi 

FOGÁSZAT ! FOGÁSZATI 
A k a r 5 n j ó l r á g n i T 

Ha rosszak a fogai , ha f o g h i á n y b a n szenved , 
ugy forduljon a leg-- D H B M fi I speciálista fo-
nagyobb bizalommal B « I I » I l i i 1. g á s z 2 6 é v ó t a 
f ennó l ló j ó h i r n e v ü fogásza t i m ű t e r m é h e z , Buda-
pes t , VII., Erzsébe t -köru t 54. földsz. , aho l t e l j e s 
é s egész fogsorok , a r a n y k o r o n á k , a r a n y h i d a k , 
a r a n y a t pót ló fémből Is t e l j e sen s zá jpad l á s nél -
küli , ki nem vehetők, a legmérsékeítebb árban. 
5 évi Í rásbel i jó tá l l ás mellet t . 24 ó r á n belül e l -
kész í t te tnek. — F o g - é s g y ö k é r h u z á s é s f o g -

tömések fájdalommentesen eszközöltetnek. 
V i d é k i e k s o r o n k i v ü l f o g a d t a t n a k ! 

P O L O S K A I R T A S T 
jól és olcsón vállal, 

Viktória Takarítási Vállalat. Telefon: 64-32. 

Seiyemharisnyáii 
oleaAri vállal : IrsaAtotrâroal barimra HS-
tflda. AUAcfm-atc» «t. — Ttr tel tnlamnil . c p . , I Naponta este Vi 8 órakor, 

ro»aro» csütörtökön, szombaton és 
' t f f f 1 1 J 3 » vasárnap d. u. V» 4 órakor 

TelSÄ» ^nyes májusi műsor! 
M Ó S «1 i r a t a i ! SÄMOO« « s FIAI (ezelőtt Jünker Henrik) nil * trag es CIWWlll Budapest, Tl., Hirily-tstra 54. (Telefon : 118-09.) 
Uj tavaszi virág- és kalapdiszkiilönlegességek. Menyasszonyi koszorúk és fátyolok. Ezüst lakodalmi 
ajándékok. Hozott kelmékből virágot és ruhadiszt készít, használt virágot és tollat fest, frissit és átalakít. 

1U&APEST, IV., K O a O N A H Ë R t e Q ' U T C A 8 . SX&M. 

Francia selymek, szßfeiefc, 
g r e a a d i a o t Köt5tt-s*5v$tt 
á r a k (küíso osztály) . 
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ADLER siöcs, Vi., Király-utca 94. 
Szürke rókák, elaska rókák, szőrmekabátok 
e=» c=3 a legjutinyosabb árban i—i I—I 

(és kötött jumper, ruhakülön-
legességek hozott anyagból is 
VI., Gr. Zichy Jenő-u. 39. II/3. 

ROMAIN ROLLAND 

BERLIOZ 
A nagy francia zeneszerző ragyogó portréja 
Kapható a „Színházi Élet" könyvesboltjában 

VII., Erzsébet-körut 29. 

Révay-u. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14-22 
Rott (s Steinhardt fölléptével az évadzáró m ű s o r : 
Pardon, tévedtem és Die beide Mandl. Kezdete 8 órakor. 

CSERNYEOl W í DIVATTERME Budapest, V-, 
Dorottya-utca 
6/a. sz. Lift. 
Telefon: 4-32 

I Magyar, ha Bécsbe érkezei, 
A syomrod ellen vétkezel* 
Ha nem Lantosnál étkezel. 

O K K U L T K Ö N Y V E K 
LEHMANN : 

Gondolatolvasás. Gondolatátvitel 
felepáthia 

ARIADNE : 

Jóslás a tenyérből 
Beszerezhetők a „Színházi Élet" könyvesbolt já-

ban, VII., Erzsébet-körut 29. SZAbAI JENŰ, Kertész-ufea 35. 

Péter. A régi ruhád van rajtad ? Haza 
akartál jönni ? 

Mariska. A csizma, a kesztyű! (Észre-
vette, hogy Péter szolgálatban van.) Hi tör-
tént magával, Péter ? Mi történt, amióta 
innen e lment? 

Péter (nyugodtan kezdi). Nem történt 
semmi. Az történt, hogy amint jött a ko-
csim, kerestelek az áUomáson, nem voltál 
-ott, nem vártál rám, gondoltam, talán 
éppen most futsz le a lépcsőn. Vártam 
még egy pillanatig, már a pótkocsi kalauza 
csengetett, még mindig nem jöttél, már az 
én kalauzom is csengetett, indulni kellett. 
A kezem már a féken volt, mikor eszembe 
jutottál, ugy, ahogy itt álltál abban a ruhá-
ban . . . a forróság elöntötte az a r c o m a t . . . 
Kivágtam a perron a j t a j á t . . . 

Mariska (csak most érti meg a helyzetet, 
az ablakhoz fut). A kocsi ! A kocsik ! . . . 

Péter (széles mozdulatul ) . Ott állnak, 
forgalmi zavar, végig a Lipót-köruton, 
ember még nem csinált i lyen anarkiát. 

Mariska (boldogan kinéz az ablakon). 
Ilyen forgalmi zavar. 

(Odakint a v i l lamosok hangos csenge-
tése jelzi, hogy a kocsik most indulnak.) 

Péter (sóhajtva). Most indulnak 1 (Egy 
mozdulattal örökre elbúcsúztatja őket.) 
Hadd menjenek! 

Tivadar (belép, Mariskához). Mariska 
nagysád ! 

Mariska (boldogságtól ragyogva). Tiva-
dar ur ! Otthagyta a kocsit. Ilyen forgalmi 
akadály! Nézze, a Nyugatiig ál lanak a 
vi l lamosok. 

Tivadar (meghatva). Mariska nagysád, 
kegyed bátran visszaadhatja nekem a két 
mozijegyet, mert ha van valaki,, akinek 
felednie kell, az én vagyok . . . (Átveszi a 
mozijegyeket.) Köszönöm. (Nem tud többet 
mondani , elmegy.) 

(Rendőr és ellenőr bejönnek.) 
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Mariska (ijedten). Péter, rendőr ! 
Piter (nyugodtan). Látom ! (Egymás mel' 

lett állanak, egyik oldalon Péter és Mariska, 
másik oldalon rendőr és az ellenőr.) 

Ellenőr. Kérem biztos ur, nem ittas, de 
azért meg van zavarodva. Olyasmit mond, 
hogy az asszony miatt tette. Ilyen for-
galmi zavar. 

Mariska (szerelmesen Péterre néz). Ilyen 
forgalmi zavar ! 

Ellenőr. Ilyesmit józan ember nem is 
álmodik. 

Péter. Hát nem is én álmodtam. 
Rendőr. Fölvesszük a tényállást. Neve ? 
Péter. Gáspár Péter. 
Rendőr. Foglalkozása? 
Péter. Házfelügyelő. Es kocsivezető is 

voltam. 
Ellenőr. Volt? Azt helyesen mondta. 
Rendőr. Családi állapota? Nős vagy 

nőtlen ? 
Piter (mégegyszer ránéz az asszonyra). 

Családi állapotom ? 
Mariska (egy lépést közeledik, boldogan 

és mosolyogva néz Péterre). 

ÉS SIFFONKÜLŐNLEtiESSÉfiEK 
S Z É K E L V J E N Ő N É L , 
Riídapcst, IV., Kammermayer-utca 2. 

ÚJHELYI N. : 
A. B. C. 

A szerelem forradalma 
" STRINDBERG A. : 

Mámor 
(Színdarab) 

Kapható a .Színházi Élet" könyvesboltjában, 
VII., Erzsébet-körut 29. 

I H A R 1 8 M m m i n d e n c i p ő s z i n b e n 

GLORIA RÉZIHUNRflHâZ 
menyasszonyi kelengyék, 
teritők előnyös feltételek mellett. 

és agy-

Budapest VIII., Baross-n. 81 
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• 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosi' 

íási 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
iratokai, rajzokat nem adunk vissza s azok 
megőrzésére nem vállalkozunk) 

E g y m ű v é s z b a r á t : A hirből egy betű sem 
igaz. Kérdezet te Városi Szinház szerződtetett 
t ag ja . — Wien . Az összeg beérkezett, előfizetése 
,923 szeptember 15 én fog lejérni. — K. J. 
Budapes t . 1. A vállalat cime Los-Angelos. 
2. Szintén. — B. Angela . 1. 1898-ben szüle-
tett. 2. 1909-ban születelt. 3. Az előbbi már 
nem működik, miután férjhez ment és lelépett 
a pályáról. — K. 0 . Szolnok. 1. A kérdezett 
művésznő 1900-ban született. 2. 0 , dehogy 
halt meg! Végzetes tévedés. 3. Nem meny-
asszony. 4. Elvált a feleségétől. 5. Felesége 
Hübner Lili, kivel 1921 junius 23-án lépett 
házasságra. — U. K. Veszprém. 1. Cime 
Los-Angelos. 2. Ez idő szerint Bécsben van, 
a Saschánál. — Dicsőség. New-York 1600 
Broadway. — A. J. Méltóztassék Rózsahegyi 
Kálmán iskoláját felkeresni, ahol a legna-
gyobb készséggel meg fogják adni a kivént 
felvilágosítást. — Tudnivágyó. Sajnos, onnan 
nem kapunk közvetlen hireket és igy csak 
az az üzenetünk, hogy valószínűleg szinre 
kerülhetett, mivel a budapesti bemutató után 
ott lehetőleg szintén gyors egymásutánban 
adják elő az újdonságokat. — K. Z. Duna-
pa ía j . — 1. Negyedévi előfizetésiára 1500 K. 
2. Beöthy László vezérigazgató, Király Szin-
náz. 3. Igen, csakis ezeket kultiválják. — 
Moziőrület. 1. Az illető vezénylő-karmester-
től kell kölcsön kérni, esetleg valamely zene-
műkereskedőnél kell érdeklődni. 2. Cime 
Wien, Opera. 3. Nem. 4. Tévesen terjedt el 
ez a hir. — K. Feri. 1. Berlinben született. 

2. Cime u. o. Lutherstrasse 21. 3. Nős. — 
R. Sándor . 1. Legalább 3—4 évig kell ta-
nulni a Zeneakadémián. 2. Énektanulmányo-
kat kell végezni, szintén ugyan addig. 3. Mind-
kettő csak hasznára vélik az illetőnek. 4, 
Erényiné-Rossi Rosina. Guthi Sománé. — 
O. Malley. 1. Berlin, SW. 48. 2. Ismeretlen. 
3. Schöneberg, Kufsteiner-Strasse 14 4 Ber-
iin, Kurfürstendamm 184. 5. Igy akarja az 
igazgatóság. 

VH t i l jabfc raketteket, ffnyki 
»fluni« Utulitkct. Klidái cure 

rkéoezftMpekrt, 1 
UDé, Egjeita tfrlj 

csak ogy jók, ha azok 
Behr-tűi valók. 
Teljes lakberendezések 

Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása. 
D a I | > múaeztalosnál, Andiássy-ut 60, 
O w l l » Csengery-utca sarok. 

Címre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

[ 
Bútorok 
„Izabella" gépkötóde 
Szondy - u t ca 50. FelsSerdSsor saroK. 

Ki fizet « 
bélyegért S 
gyűjteményért, régi levelekért anaytt 
m i n t B á t o r l b é i y e g Q z l e t e , 

Budapest, IV, Városházit. 14» 

A TELEFON H Í R M O N D Ó 
kagylóin a lakásán is Övezheti a M. Kir. Opera-
ház, Vároai Színház, Király Szinház előadásait 
és a lilharmoniKu«— n i m f i n i k u i hongverse-
nyeket. — Közli a „Magyar Távirati Iroaá"-hoz 
beérkező inret vi'âtfe.emf nyeKet. Budapesti, 
wieni és ber l in i tőzsde hireit mindenkit megelőzve. 
Budapest. Râh6czi-ut 22. Telefon: J. 120-53 

H é t f A n , i x a n t t n , s z o m b a t o n 

Hangszereli és 
éramofonoK 
karácsonyi engedményes árban 
HANQSZEB O T T H O N 

FEKBTB HIHÄLY 
B u d a p e s t , Józse f - k ö r ú t 9 . 

Vaságyak, rézágyak, gyermekágyak. 
sodronyágybetétek, gyermekkocsik l e g o l c s ó b b a n 
beszerezhetők: K L E I N A D O L F gyárában, VIII., 
Madóch-u. 34. Baross-utca mellett. Telefonszám : 
József96—69. Javítások és fényezés mérsékelt árban. 

Dl rilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
" m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n - v e s z SZÉKELY EMIL ékszerész, 

Eirály-u. Sl. Teréz templommal szemben. Telelői 
LAKÁST FEST 

TAKARÍT 
POLOSKÁT TRT 

D A X - V A L L A L A T 
1 Telefon: 61-06 ét 141-46 

ÖTŐTT r j o r g o l t d iva tc ikkek KOTOTT I I 
kétzen ét | 9 rendeletre D! 

H aritnyák 

Kötő- is szövöOzem 
n . , Sri9-H*m lt. M. 
Andrdssy-at it LëvCU»• 
tir között 

M Ű T É R M É B E N | 
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Színházi rejtvény, 
Megfejtési határidő : 1923. május 20. 

A megfejtést lapunk 1923. évi 21-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij: Péchy Erzsi autogrammos fényképe. 
II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládébonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz V ^ C H g ^ ^ â j Â x i J 

csokoládé. 
A Színházi Élet 18-ik számában közölt rejt-

vény helye? megfejtése: „Fali Leó". 
Helyesen fejtették meg 897-en. 
Az első dijat Király István joghallgató 

(Nyírbátor), a második dijat König Teréz 

(Budapest, Gyár-utca 30.), a harmadik dijat 
Tigyi Maca (Ballagi Mór-utca 8.), a negyedik 
dijat Hunyovszki Margit (Budapest, Janicsár-
utca 4.) nyerték meg. 

A vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
dijakat, a pestieket kérjük: fáradjanak fei 
értük a szerkesztőségbe 4—6 óra közölt. 

I N Ő I I M I X M P Ö K 
JUTÁNYOS ÁRBAN 

BRACK EMIL, 
IV., KORONA-UTCA 4. 

Mi a boldogság mostanában ? 
Jól megfürüdni a Hungáriában. 

VII., Dohány-utca 4 4 . 
Szerkeszti : INCZE bANDOK 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t. 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Exp» 

dition Rudolf Mosse, Budapest és fiókjai. 

\ 

Egy szó ára 
40 korona, vastagabb 

betűvel 80 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 

„ G l o b u s * nyomozó vállalat. 
Igazgató Kornya S. János. Meg-
figyel, informál, nyomoz helyben 
és külföldön szigorú titoktartás 
mellett. Budapest, VII., Erzsébet-
körut 15. Telefon : József 1 9 - 6 8 . 

N e m é n y I legjobb családok 
összeköttetése révén kitűnő par-
tieket ajánl . Honorárium utólagos. 
Nefelejts-utca tizenhárom. 

Kot tanélkül i zongoratanitás 
Budapest legelső speciális natu-
ralista tanárnőjétől. Művésznő fo-
gad 4-7-ig,Izabella-u. 38. Szabóné 

Sez lonok takaróval tizenhat-
ezerötszáztól, matracok, szalon-
garniturák legolcsóbban. VIH., 
Horánszky-utca 7. Kárpitosmű-
helyben. 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyug. detektivfőfelügyelő bizal-
mas természetű ügyekben nyo-
moz. megfigyel, informál. Rá-
kóczi-ut 57/b. Főlépcsőház. Tele-
fon : József 52—73 

Hálószobák, ebédlők, teljes 
lakberendezések legolcsóbban a 
készítőnél : Bodon, Péterffy Sán-
dor-utca 42. Garai-térnél. 

Női ka lapoka t , művirág és toll-
diszeket Ízlésesen készitek 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. 

K á r p i t o s m u n k á k a t legolcsób-
ban vállal házban, házon kivül: 
Kohn, Szondy-utca 15. 

Ha j f e s t é s Hennával párisi mó-
don, hajmunkák legszebben Grün-
feldnél. Belváros, Hajó-utca 3. 

Z s o l d o s tanintézet legjobban 
készít elő magánvizsgákra. VII., 
Dohány-utca 84, 

A r a n y a t , ezüstöt, briliánsokat 
legdrágábban vesz SCHWARTZ 
Muzeum-körut 21. szám. 

F é r J h e z m e n e n d ö k , nősülen-
dök bizalommal forduljanak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságköz-
vetitő irodájához, Rákóczi-ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

Társaságbe l i úriasszony leg-
diszkrétebben közvetít házassá-
gokat. Doktorné, Rákóczi-ut 64.. 
U. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

Szabás , varrást tökéletesen el-
sajátíthatja Kállai, a Technológiai 
Iparmúzeum v. szakoktatója di-
vatszalonjában, Károly-körut 12. 
Ugyanott a legkényesebb igé-
nyeknek megfelelő ruhák, köpe-
nyek és kosztümök készülnek. 

Gyor s í r á s t , gépirási szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában, Muzeum-körut 23—25, 
Telefon : József 104—07. 

Házasságközvet i tés i ügyekben 
méltóztassék bizalommal Faragó-
irodához fordulni. Népszinház-
utca tizenhat. 

Va r rógépeke t magas áron ve-
szünk, jutányosán árusítunk. Ja-
vitómühely, Bachrah, Wesselényi-
utca 56. 

Pap lan ja csak akkor lesz szép, 

Íó és olcsó, ha Dorschovitz pap-
ankészitőnél vásárolta. Garay-

utca 43. szám. 
B a n g ó ' t an in téze t , Budapest, 

VI., Andrássy-ut 20. Teljes anyagi 
felelősséggel készít elő vidéki 
magántanulókat is. 

Hamisfogat , ékszert legdrágáb-
ban veszek: Gross Antal, József-
körut huszonhárom, félemelet. 

egyedül csak „Ar l"-crém, púder, email-borogatóviz használatától lesz. — Qajsxálak 
végleges eltávolítása villannyal, ssejlt, szemölcs íiÉpséDápulís is arcmissam, ju l l i yu liirlstlun. Gáoa kozmetikai intézet, IV., ker., Muzeum-körut 13. sz. a la t t 

Thália mfiintéxet r.-t. Felelős igazgató: Deutsch Géta, Budapest, V., Csáky-utca 12—14. 
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