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Uj Nemzeti Színház 
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Jól esik leirni : a Nemzeti most 
wjabb virágkorát éli. A kormány is 
elismeri ezt a kellemes igazságot, 
erre vall legalább a kultuszminiszter 
urnák az örökös tagok lakomáján 
tet t nyilatkozata, amellyel újból meg-
indította a színházépítés megrekedt 
mozgalmát . 

Száz okból is kívánatos volna, 
hogy a Nemzeti minél előbb beköl-
tözködjék a maga házába. A mos-
tani e lhelyezés megalkuvás ered-
m é n y e ; a megoldás ideiglenes ter-
mésze tű ; ennél fogva, ha a művé-
szek é s a közönség bele is törődtek 
valahogyan, minden, csak nem ki-
fogástalan. A f inomabb társalgási 
d ráma sohasem érezhette magá t ott-
hon az énekes játékoknak épült pa-
lotában, de egyébként is legfőbb 
ideje már, hogy a Népszínházát vissza-
ad ják eredeti hivatásának, amely ta-
íán nem kevésbbé fontos, mint a 
Nemzet ié . 

Nyilvánvaló, hogy az egész szín-
házépí tő akciót megint a legelején 
kell kezdeni. A Tőry és Pogány-
féle "nagyszabású terv, a szédületes 
költségek miatt, ma már nem aktuá-
lis. Fe jedelmi palotát nem építhe-
tünk a színművészetnek, tehát le-
g y ü n k azon, hogy a szerény ház, 
amelyet fölajánlunk neki, meleg és 
kénye lmes otthona legyen. 

Ezt a célt azonban csak ugy fog-
ják elérhetni, ha a vezető körök sza-
kítanak a bürokratikus meglepetések 
rendszerével és ugyanakkor, midőn 
igénybe veszik a közönség nagylel-

kűségét, egyszersmind a nyilvános-
ság előtt megállapít ják az általános 
elveket is, amelyek szerint az u j 
háznak fel kell épülnie. Az előbbi 
kormányok elég kinos tapasztalatokat 
szerezhettek a t i tkolódzással, amely-
lyel a színház ügyeit intézték. Hiszen, 
ha a nyilvánosságnak szava lett volna 
hozzá, akkor aligha bontották volna 
le olyan vad sietséggel a régi ked-
ves házat és nem okoztak volna 
mérhetet len anyagi és erkölcsi kárt 
az ál lamnak és a művészetnek. 

A mostani kultuszminiszter ur ed-
digi kulturális akcióit — főleg a tu-
dományos irodalom érdekében indí-
tott mentő akciójára gondolunk — 
olyan nagystílű és szabad gesztusokkal 
intézte, hogy bizonyára szívesen fogja 
íespektálni a művészi és laikus kö-
rök szerzett jogait a színházzal szem-
ben. A kormánynak végre is örülnie 
kell, hogy a művészek, az irók és a 
nagyközönség a magukénak tekintik 
a Nemzetit . Szóhoz kell tehát juttatni 
ezeket a köröket a szinház kérdésé-
ben. A közönséget is szóhoz lehet 
juttatni, — néhány müveit színház-
barát személyében. Egyál ta lában nem 
kell félni a nagy nyilvánosságtól. 
Több szem többet lát, — ennek az 
útszéli igazságnak elismerése nem 
kisebbíti a hivatalos körök tekinté-
lyét. Mert bizonyos : ha sikerül a 
színházépítés, akkor u jabb lendüle-
tet adunk vele az egész magyar 
színművészetnek ; ha azonban elhi-
bázzák, akkor hosszú időre meg-
nyomorí t ják. 
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Nem volna csoda, há 
egyszerűen csak azt 
mondanám a fent irt 
cimü operettehez semmi 
egyéb mondani valóm 
nincs, minthogy Lehár 
Ferenc irta a muzsikéját, 
Leon Viktor a szövegét, 
Kulinyi Ernő fordította. 
Tihanyi Vilmos ren-
dezte, Péc y Erzsi, Honíi 
Hanna, Rátkai Márton, 

A sárga kabát ünnepe Harsányi fe'v. 

Uray Tivadar, Latabár 
Árpad játsszák a fősze-
repeket, Marton Géza di-
rigálja, Ferenczy Sándor 
és Básti Alfréd tervezték 
a díszleteket pont. Ezek 
azonban száraz adatok* 
azért hát hadd tudjunk 
meg részletesen min-
dent; a sárga kabátról. 
Ne hogy hosszadalmas 
legyek, elől kezdem. LEHAR FERENC 
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Eljegyzésre készülődnek a gazdag bécsi 
nagyvállalkozó házban. A két társ össze 
akarja házasítani a két gyereket : Leát 
és Kolozskát. Lea c-odálatosan szép, 
szőke gyönyörűség, csupa illat, csupa 
pcézis, csupa romantika, vágy, szerelem, 
nem is való egy igen léha, vidám, üres, 

. . . Csoda szép a szinpad. Arany és 
fehér szinben pompázó falak, márvány-
ból faragoü amorellek helyettesitik a 
csillár karjait. Nincs az az előkelő bécsi 
diplomata, akinek ennél szebb szalonja 
legyen, de bizonyos, hogy nem szebb, 
de ilyen szép sincs . . . 

„Menyasszonyi tánc" — H JNCH/ HA.NN V 
Király Szinház : „A sárga k á b í t " Angelo foto 
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bár csinos fickóhoz, mint, akit Uray Tiva-
dar játszik. És még hozzá ez a fiu nem 
is olyan regényes természetű, hogy Leában 
meg tudná látni a Jóisten legszebb te-
remtményét. Lea egyenesen .és őszintén 
meg is mondja a vőlegényjelöltnek- hogy 
eszeágában sincs hozzá menni felesé-
gül. A vőlegény nem titkolja el gyanú-
ját, hogy Lea elhatározásának bizonyára 
szívbeli okai vannak. Gyanújára külö-
nösebb okot adolt az a kinai diplomata, 
aki már régen jár a l ^ h o z , mert az 
öregekkel üzleti összeköttetésben éli. 

Kolozs, eleinte hevesen tiltakozik Lea 
elhatározása ellen, de aztán hamar meg-
vigasztalódik, annál is inkább, mert szen-
tül hiszi, hogy ez a kinai, 
neqi lehet Leánál, az ő 
számára komoly kon-
kurrencia. 

Megérkezik a kinai ; 
elegáns, frakkos fia'al-
ember, a plasziron felelt 
széles zöld szalagon ér-
demjel, egészen előkelő, 
finom megjelenés, csak 
éppen, hogy sárga és 
ferdeszemü. 

A kinai azzal az ér-
zéssel jött ma ide, hogy 
el kell búcsúznia Leá-
tóU mert hiszen férjhez 
megy az ő szivének ide-
álja. Nagy-nagy fájdal-
mára csak enyhe vigasz-
talás, amikor megkapja 
az éríesitést, hogy a ha-
talmascsászár, atizezer-
éves ur, kinevezte az uj 
kormány belügyminisz-
terének és haza kell 
utaznia Kinéba. 

Elmondja Leának, 
hogy milyen kitüntetés 
érte és elmondja, hogy 
még ma el is utazik, el-
hagyja Bécset. És ekkor 
olyasmi történik, amit ál-
mában. remélt csak a 
kínjai szive. Megtudja, 
hogy Lea : szereti. Leát 
már régóta érdekli ez a 
furcsa, exotikus férfi, 
akinek egészen mások 
a szerelmes pillantá-
sai mint a léha bécsi 
fiatalembereknek. aki 
valami igen titokzatos, Király Színház : 

uj, rejtelmes szerelmet hozhat a szá-
mára. És nem is titkolja el a kinai előtt, 
hogy : szereti. A kinai szive túláradó 
boldogságával hallja Lea ajkáról a má-
morító szavakat és elhatározza, hogy 
most már nem engedelmeskedik a tiz-
ezeréves ur parancsának, nem tér vissza 
Kinába, nem törődik a miniszterséggel, 
élete álmával, mert most már más az 
élete vágya, hogy Lea az övé legyen. 

A kinai szerelmes csodálatosan szines 
szavakkal mesél Leának az ő hazájáról, 
a virágos kertekről, a sárga folyóról, a 
tizezeréves úrról ; elmondja azt is, hogy 
az ő családja már kétezeresztendős és 
hogy odahaza Kínában nem kevesebb, 

„Elment a fehér liliom" 
R ÁTKAI MÁRTON 

„A sárga kabát" Angela foto 



mint öt menyasszony vár reá, mert az szerelmesére, mert családjukat nem keve-
ő hazájának szokásai szerint az ilyen sebb, mint kétszázölven esztendő vá-
előkelő urnák öt feleség jár. Ópiumos lasztja el egymástól. Li-Csing-Lu családja 
cigarettával kinálja meg Leát, amelynek ugyanis már kétezerkétszázötven e?z-
füstje elszédíti, elálmositja Leát, behunyja tendős, mig a miniszter uré csak két-
szemét és álmot l á t . . . a zongora mögül ezeréves. Lea megtanította a kis kínai 
előugrik a kínai, selyem öltözetben, ugy, leányt az európai szokásokra, még az 
ahogy Kínában járnak az előkelőségek európai szerelmesek nyelvére is, ugy, 
és hívja, csábítja, menjen vele Kínába, hogy amikor Kolozska ifiur megérkezik 
legyen a felesége, kisérje el a narancs- Kínába — illetve az álomba — ámulva 
virágok hazájába . . . hallgatja, hogy a kis kínai leány azt 

Fátyol ereszkedik a néző szeme elé, mondja néki : 
ott ül Lea a színpad szélén, mosoly- — Maga egy egészen guszta fiu : én 
gós álmodó arccal, az álom szárnya, egész Pista leszek magába és : az egész 
átrepüli véle a kék óceánt . . . viszi csak mumpic ! 
a hajó, szerelmes sárga lovagjával az A fiatal kinai férj boldogsága nem 
uj és ismeretlen boldogság felé . . . tarthat sokéig. Megtudja azt, hogy Lea 

Ez az első felvonás, 
mintegy nagyon szines és 
hangulatos bevezetése en-
nek a káprázatos csodá-
nak, ahova a második fel-
vonásban elérkezünk. 

Halvány fátyolfüggöny 
libben föl először, mögötte 
stilizált kinai függöny. Exo-
tikus kinai zene ütemei 
mellett kezdődik az a föl-
vonulás, amelynek során 
mint álomképek suhannak 
el a néző szeme előtt Kína 
típusai. Csodálatos rende-
zői talentum állította így 
össze ezt a fölvonulási, 
amely nemcsak színpadi 
látványosságnak, de etno-
gráfiai tanulmánynak is be-
illene. 

A fölvonulás után fátyol-
függönyök átlátszó szöve-
tein át világosodik meg a 
S7Ín : gyönyörű kinai kert. 
Idehozta Leát az álom. A 
főpap kertjében vagyunk, 
a hatalmas Ta-o-taj háza 
mellett. Ez a Ta-o-taj ; a 
bécsi diplomata most mér 
Lea férje. A diplomata 
mégis elfogadta a császár 
ajánlatát, hazajött belügy-
miniszternek és hazahoz-
ta magával a feleségét, 
Leát is. A főpap leánya : 
Li-Csing-Lu, szerelmes a 
miniszter urba, de édes-
apja szigorúan tiltakozik ^Vissza vágyom, az én szegény, szomorú hazámba . . 
az ellen, hogy Li-Csing- PÉCHY EKZSI 
L u k o m o l y a n g o n d o l j o n Király Színház : „A sága k a b á t " Angela fott 
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nem szerelemből, hane.n csak bolond 
szeszélyből jöti el véle Kinába és ez 
a szeszély.bizonyára éppen olyan hamar 
el is fog múlni, mint amilyen hamar jött. 

Lea sem boldog már ebben a környe-
zetben, haza szeretne menni Bécsbe, ha 
csak egy rövid időre is, csak egy ke-
véssé szabaduljon ki ebből a környezet-
ből, azulán, ha megint megunta a bécsi 
életet, vissza fog jönni Kinába. Arra kéri 
férjét szerezze meg számára az útleve-
let, hogy a legközelebbi hajóval indul-
hasson haza A végsőkig fokozza hon-
vágyát, amikor találkozik Kolozzsal. 
Éppen ugy, mint ahogy Bécsben, Kolozs 
udvarlásával szemben a kinai volt előtte 
érdekes, most a kínaival szemben Kolozs 
képviseli az uj férfit. Amig Bécsben 
hiába várta Kolozs Lea szerelmes csók-
ját, a gyönyörű asszony, most maga adja 
oda néki az ajkát . . . 

Ezt a szerelmes jelenetet meglesi a 
kinai férj, a főpappal együtt. Rettenetes 
fájdalom támad szivében, a féltékeny-
ség és harag fájdalma. Európai ember 

„Maga egészen s t ramm gyerek" 
URAY TIVADAR és HONTH7 HANNA 

Király Színház : . A sárga kabát" Anpelo foto 

A főpap 
LATABÁR ÁRPÁD 

Király Színház : „A sárga kabát" Ang-e^o foto 

az ő helyén előrohanna rejtekhelyéből 
és megölné a csábitót, vagy a hűtlen 
asszonyt ; a kinai ellenben csak belül-
ről szenved, el nem árulja, hogy lelké-
ben milyen viharok dúlnak. De azért 
belülről forrong és a maga módja sze-
rint rettenetes bosszút eszel ki. 

Lea az útlevelét kéri, de férje kijelenti, 
hogy nincs útlevél és nem bocsájtja 
haza. A felesége, kötelessége parancsait 
teljesítenie, itt kell maradni, ameddig ő 
akarja és végig kell nézni azt, ami most 
következik. A kinai meg akarja bőszülni 
az európai asszony hűtlenségét, ott az 
ő szeme láttára feleségül veszi a négy 
kinai menyasszonyt. 

Bevezetik a négy leányt, a négy meny-
asszonyt és megtörténik az esküvői szer-
tartás, kinai szokások szerint. Lea egy 
darabig fájdalmasan nézi, hogy mi tör-
ténik körülötte, azután az útlevelét kéri, 
de ura nem akarja átadni, amig az egész 
esküvői szertárost végig nem nézi. Lea 
sajnálja a férjét, de mégis győz a honvágy, 
elrohan, hogy visszatérhessen hazájába. 



Eddig tart az ópiumos cigarelta hatása, Kinyitja a szemét és — Úristen mi tör-
cddig tart az álom . . . Lea ott ül a ténik — ott éli előtte a kinei leány és 
karosszékben, édesapja házában . . . ott a főpap is. A diplomatát keresik, el-

„Hajadnak szőke bársonyán 
Elhintem almafám virágát" 

RÁTKM MÁRTON és PÉCH7 ERZSI 
Király Színház : „A sárga kabát ' 



hozták neki a sárga kabátot, amelye: a is káprázik a 
tizezeresztendős ur küldött számára, a szeme a ra-
miniszteri kinevezéssel együtt. No most gyogó menyeg-
aztán mi ez — szédül szinte Lea — mi zőtől... Semmi 
történt vele álmodik-e, vagy az ami tör- sem tör tént . . . 
tént minden valóság volt? Kolozska is Álmodott és az 
itt volt mellette, itt van a papa is és itt álomban kiélte 
van a kinai szerelmes, de nem a Ta-o- azt, amiről lel-
tai ruhájában, hanem modern európai ke a valóság-
ruhában, frakkban, akárcsak,. . . akár- ban álmodo-
csak az első fölvonásban. És modern zott. Az álom 
európai ruhákban érkezett meg a kül- bebizonyította 
döttség is, a kinai leány sem visel cop- néki, hogy nem 
fot és kimonót, se a főpap buggos kinai volna jó, ha 
nadrágot. De hát akkor mi történt itt, ábrándja telje-
hiszen ott volt Kínában, még most is sedésbe men-
érzi a narancsvirágok illatét, még most ne, mert a va-

„Ta-o-taj meg kell nősülnöd, négy menyasszony vár rád" 
RÁTKAi és LATABÁR 

Király Színház — „A sárga kabát" Anpelo foto 

RÁTKAI MÁRTON 
Király Színház — „A sárga kabát" 

Anse'o feto 

lóban nem egyéb, a női 
sziv bolondos szeszélyénél. 

Itt van a kinai meny-
asszony, aki eljött vőlegé-
nyéért és itt van az ő vő-
legénye is, Kolozska, aki-
ről most mar tudja, hogy 
többet ér a csókja ezer 
kínainál is. Nem is lehet 
más megoldása az ilyen 
szerelmi történetnek, a ki-
nai elfogadja a sárga ka-
bátot, elfogadja a meny-
asszonyát, elbúcsúzik Leá-
tól és indul vissza Kínába, 
miniszternek, Ta-o-tajnak, 
Lea pedig Kolozs fele-
sége lesz. • 

Az előadás egészen u j 
stílust hoz. Eddig, az ilyen 
exotikus miliőjü darabok-
ban soha nem lehetett 
annyi emberi vonást, any-
nyira az operette határain 
sokáig ismeretlen termé-
szetességet együtt találni, 
mint a Sárga kabát-ban. 
Péchy Erzsi ragyogó szép-
sége és poétikus lénye ezer 



Ázsia és Európa 
L A T A B Á R Á R P Á D é s U R A 7 T I V A D A R 

Király Szinház — „A sárga kabát" Angelo foto 



érzi magét, mint a 
drámában és vígjá-
tékban. — Latabár 
a főpap szerepében 
nyújt eredeti humor-
tól duzzanó komi-
kus alakítást. Raskó 
és Hajnal a két pa-
pát játsszák jóízűen, 
igen kedves meny-
asszony Tihanyi Juci 
és nem kevésbbé 
kedves társai Gellért 
Mici, Molnár Lilli, 
Ziegler Böske kisebb 
szerepekben. A ze-
nekar élén Marton 
Géza nevét kell elis-
meréssel felemlíteni ; 
az első felvonás pa-
zar díszletét Básthy 
Alfréd, a második 
káprázatos plain-
airejét és a ragyogó 
díszleteket pedig Fe-
renczy Sándor állí-
tották össze. 

foto 

„A n é g y menyasszony" 
Király Szinház — „A s á rga kabá t " 

csodálatos tulajdon-
sággal ruházta fel a 
primadonna - szerep-
lőt, Leát. — Rátkai 
Márton alakításához 
már nem is férkőzik 
"hozzá a kritika elis-
merő szava sem. Az 
ő művészete régen 
közkincs, kulturális 
érték és nemzeti je-
lentőségű. — Honti 
Hanna ismét bera-
gyogtatja a színpa-
dot és nézőteret, jó-
kedvének, huncutsá-
génak, temperamen-
tumának aranyos öt-
leteivel.Olyan a szín-
padon, mint a pajkos 
kis fruska, aki az 
egész világba sze-
relmes és akit az 
egész világ szeret. 
— Uray Tivadar az 
operetteszinpadon is t izezeréves sá rkány" 
éppen ugy otthon HONTHY HANNA 

Király Szinház — „A sá rga kabát" 

TIHANYI, MOLNÁR, GELLÉRT és ZIEGLER 
Angelo foto 
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„Li-Csing-Lu és Peking-fu" 
HONTHy HANNA és RÁTKAI MÁRTON 

Király Színház — „A sárga kabát" Angela fufo 



Li-Csing-Lu. 
A sárga kabátban éneklik : HONTHY HANNA és RÁTKAI MÁRTON. 

Szövegét irta : KULINYI ERNŐ. Zenéjét irta : LEHÁR FERENC. 

M. Bárd Wien zeneműkiadó engedélyével . 
Copyright 1923 by W. Karczag. 
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Sí »Sárga kabát« teljes kottája megjelent két füzetben. 
Kapható a „Színházi Elet" könyvesboltjában, Erzsébet-körút 29. 
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Eredeti kézirat ! 
— Karinthy Frigyestől — 



17 SZÍNHÁZI EiîeT 15 



16 SZÍNHÁZI EIÎET 

Junius 2í 
Tegnap kezdték meg az előjegy-

zéseket a Kovácsné díszelőadására 
és Vámos titkár ma már kétségbe-
eset ten panaszkodott fűnek-fának : 

— Nembi romí . . . Hát nembi romí . . . 
Vámos titkár nagy és nevezetes 

at takokat megélt m á r ; hiszen min-
den főpróba előtt megostromolják ; 
d e i lyenben még sohasem volt része. 
Pedig ezek az előjegyzések nem is 
olyanok, mint a rendesek ; mert eze-
ket minden kötelezettség nélkül veszi 
tudomásul Vámos és hogy az elő-
jegyzettek közül ki kap majd jegyet 
a jubiláris előadásra, azt majd csak 
a bizottság határozza meg, amely 
azt szeretné, hogy ezen az előadáson 
a Magyar Színház nézőterének min-
den helyén — Beöthy Lászlónak egy-
egy jóbarát ja üljön. Igen ám — csak-
hogy ehhez a tervhez kicsi a Magyar 
Színház ; m é g a Városi Szinház néző-
terén se férnének el valamennyien . 

* 
Végleges dá tuma még nincs a 

Beöthy-jubileum díszelőadásának. — 
Valahogyan híre kelt, hogy május 
26-án tartjuk meg ezt a reprizt és 
így történhetett meg, hogy egy na-
pon Rákosi Jenő fölhivatta telefonon 
Lázár Ö d ö n igazgatót azzal, hogy 
halasszák el május 26-ikáról az ün-
n e p s é g e t ; mert azon a napon neki 
Vasvá rmegyében kell lennie ; már 
pedig okvetlenül részt akar venni a 
Beöthy-jubileumon. Ha valóban máj . 
26-ára lett volna kitűzve a Kovácsné 
előadása, erre a kérésre el kellett 
volna halasztani okvetetlenül ; de a 
rendező-bizottság már előbb a Junius 
2-iki dá tumban állapodott m e g s így 
Beöthy-jubileumon részt vehet az 
a tyamester , minden újságírónak, szí-
nésznek és színigazgatónak ideálja : 
Rákosi Jenő . . . 

* 

Érdekes különben, hogy külföldről 
menny i bejelentés érkezik máris a 
rendező-bizottsághoz. Levelek és táv-
iratok özöne Bécsből, Berlinből, Pá-
risból, Londonból , Amerikából és 

legtöbbnek az a tartalma, hogy a 
rendezőség azonnal tudassp a jubi-
leum napját , mert a levél, vagy táv-
irat küldője okvetetlenül részt akar 
venni az ünnepségen. Beöthy Lászlót 
a kontinensen mindenüt t ismerik. 

Alig van nemzet, amelynek irói, 
színészei, vagy szinigazgatói közül 
egyikkel-másikkal ne tárgyalt volna 
és . személyes nekszusa ne lenne ve-
lük. Bécsben ugy ösmerik, mint Bu-
dapesten — 15 évvel ezelőtt, amikor 
a Király Színházat és a Magyar Szín-
házat fölvitte Bécsbe, a legkiválóbb 
színházi emberek lettek a barátai és 
gratuláltak neki személyesen két tár-
sulatához. Párisban a szerzők között 
népszerű, Londonban a zeneszerzők 
éppen olyan tisztelői, mint a diáma-
irók. Szóval : a Beöthy-jubileumon 
érdekes külföldi társaság lesz együtt 
Budapes ten és ez — egy gonddal 
több a bizottságnak : ezeket a ven-
dégeket is el kell majd helyezni vala-
hogy a Magyar Szinház nézőterén . . . 

* 
Megható, hogy milyen ambícióval, 

milyen lelkesen folynak a Kovácsné 
próbái. Pedig a szereplőknek más 
dolguk is van bőven ; legtöbbjük 
egész délelőtt próbál a Királyban, a 
Magyarban, vagy a Belvárosi Szín-
házban és voltaképpen annyi ideje 
sincs, hogy megebédelhessen : máris 
ott kell lennie a Kovácsné próbáján. 
De azért még egyet lenegy próbáról 
sem maradt el senki, m é g csak el 
sem késett egyet lenegy szereplő, 
egyet lenegy perccel sem. Tarnay 
Ernő, a darab rendezője boldogan 
látja ezt és ugyancsak boldogan látja 
a szerző helyet tese és képviselője e 
próbákon : Molnár F e r e n c is, aki 
megelégedet ten mondogat ta a minap 
próba után : 

— Soha m é g egy da rabom pró-
báin se lát tam annyira előre a si-
kert, mint most a Kovácsné próbáin . . . 
Már kezdem sajnálni, hogy ez a da-
rab csak nevelt-darabom és nem egé-
szen az enyém . . . 
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A Renaissance Színházban május közepén 
értékes irodalmi eseménnyel kedveskedett a 
közönségnek Bárdos Artúr igazgató. Bemu-
tatták Or bók Attila háromfelvonésos vígjáté-
kát, a Tüneményt. Orbók Attila régen eljegy-
zett szerelmese az irodalomnak, Úgyszólván 
alig van az irásművészetnek olyan fajtája, 
amelyben jelentékeny sikereket ne könyvel-
hetett volna el. Drámaírói tehetsége eddig 
csak kisebb egyfelvonásosaiban érvényesült, 
ez az első háromfelvonásos darabja és — 
mindjárt hozzátehetjük — egyben jelentékeny 
színpadi sikere is. < 

A Tünemény főszereplője egy fiatal pesti 
leány, aki a pesti pletyka segítségével hal-
latlan karriért fut be, még pedig aránylag, 
még ebben a 
miliőben is szo-
katlanul rövid 
idő alatt. A da-
rab cselekménye 
két társadalmi 
osztály körében 
játszódik. Az 
egyik a szinte 
egészen kis pol-
gári miliő, a má-
sik a szinte tö-
kéletesen elő-

kelő hercegi palota 
levegője. A kettő 
között van a har-
madik fok : a sze-
gény leányból negy 
színésznővé lett 
Lili lakása. Ennek 
a három miliőnek 
a rajza. Orbók At-

BACSÁNYI PAULA tila darabjának leg-
ANDAI, VÁRNAI nemesebb irodalmi 

értéke. 
Az első felvonás Gruber korcsmáros laká-

sán történik. Gruber bácsi korcsmájának 
gyöngye és szemefénye nem a legfinomabb 
bora, hanem gyönyörű kis leánya, Lilike. 
Lilikének egy igen finom úriember udvarol, 
névszerint Bardócz Lehel pesti szerkesztő. 
Az ilyen ujságiróember nagy sor egy egy-
szerű korcsmáros házánál, bár Gruber bácsi, 
is szivesebben venné, ha Lilikének valame-
lyik újdonsült milliomos csapná a szelet. 
Lilike azonban szívesen fogadja a csinos, 
elegáns Bardócz Lehel udvarlását, amelyet 
csak felületességgel lehet udvarlásnak ne-
vezni, mert sokkal több ez annál, ez mér 
igazi komoly szerelem. Lilike is szereti Lehelt 
szintén egészen komolyan, de azért mégsem 
olyan szerelemmel, ahogyan azt egy szerel-
mes pesti leánytól elvárhatja egy csinos 

SIMONYI MÁRIA és VIRÁNYI SÄNDOR 
Renaissance Szinház: „Tünemény" 

Angelo foto 

KALMÁR RÓZSI 
CORTHY MIRA 

SIMONYI MÁRIA 
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újságíró. Bardócznak igen nagy ambíciói vari-
nak. Szeretné, ha nagy karriért csinálhatna, 
de szeretné azt is, ha Liliből hires és ünne-
pelt nő lenne. A kettőt talán össze lehetne 
kötni valahogyan — gondolja magában — 
és megindítja az ostromot a szerencse ellen, 
illetőleg a szerencséért. Liliből színésznőt 
kell csinálni, felfedezte, hogy hallatlan drá-
mai tehetség. Ez lesz a legjobb ut, a szeren-
cse és boldogság meghódítása felé. Lili szin-
tén nem idegenkedik attól a gondolattól, hogy 
színésznő legyen, érzi magában, hogy tehet-
séges és a tehetségén kivül is talán ugyan-
azok a vágyak vonzzák a világotjelentő desz-
kák felé. mint a többi pesti lányt ; csak ta-
lán egy kissé becsületesebben. Bardócz na-
gyon jól tudja, hogy a legkönnyebben a 
pletyka szárnyán lehet befutni azt a karriért, 
amelyre mind a ketten vágynak. 

A mindennapi újságírói munka adja í meg 

„Nem szere tem" 
SIMON7I MÁRIA és VIRÁN7I SÁNDOR 

Renaissance Szinház: .Tünemény" 

neki az inspirációt a kezdő lépéshez. Meg-
tudja, hogy a régensherceg uj autót vásá-
rolt. Elmegy az autógyároshoz, hogy erről a 
csodálatos uj autóról riportot csináljon Az 
autigyáros természetesen a jó reklám remé-
nyében szívesen bocsátja rendelkezésére a 
régensherceg autóját, amelyet éppen leszál-
lítani készülnek. Bardócz próbautat tesz a 
városon keresztül az autóval és erre a próba-
útra magával viszi Lilikét is. Természetes, 
hogy előzőleg alaposan felkeltette az érdek-
lődést az autó iránt, azokban a cikkekben, 
amelyek lapjában az autóról megjelentek. Mi 
kell egy ilyen városban egyéb a pletykához, 
minthogy Gruber Lilit, a vendéglős leányát 
a régensherceg uj autójában látták végigro-
bogni. Még azon a napon elterjedt a hir, 
hogy Gruber Lili a régensherceg szeretője 
Ettől a pillanattól kezdve egymásnak adják 
a kilncsetíGruberéknél az ismerősök és nem-

ismerősök, a gratulálok és 
irigykedők, szóval megindul 
a pletyka még pedig olyan 
hihetetlen sebességgel, ami-
lyennel még a régensher-
ceg uj autója sem száguldott. 
Természetesen Bardócz jól 
előkészítette a talajt és az 
egész famíliát kitanította arra. 
hogy ebben az esetben hogyan 
kell viselkedni. Gruber bácsi 
és Gruber néni azt se tudják, 
hogy mi történt velük, de 
titokban ők is azt sejtik, hogy 
a leányuk valóban a régens-
herceg szeretője. Szülői szi-
vük egy pillanatra sem lázad 
fel ez ellen. Bardócznak az 
első lépés tehát kitűnően si-
került, most már gyorsan in-
dulni kell a cél felé, még pe-
dig rohamosabb sebességgel. 

Nem sok idő telik el a má-
sodik felvonásig, amikor Li-
like már az Országos Szinház 
ünnepelt művésznője. Éppen 
premiér után vagyunk, s Lilike 
hallatlan sikert aratott egy 
klasszikus szerepben. Jön a 
sugó — roppant eredeti és 
kedves figura — hogy gra-
tuláljon a nagy művésznő-
nek. Nemcsak a sugó jön, 
hanem Lilikének egy régebbi 
udvarlója. Csapó János köny-
velő is. aki közben, bár 
mást vett el feleségül, titok-
ban még mindig Lilikébe 
szerelmes De sokkal nagyobb 
emberek is meglátogatják a 
művésznőt, ahogyan azt Bar-
dócz előkészítette. Szinte 
mintha egyenesen az ő szá-
mukra történne az a kormány-

Angelo foto válság, amelynek megoldása 
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napok óta foglalkoztatja 
az illetékes köröket. Bar- I f . ^ 
dócz lapjában erősen veri E y ? ' À B ^ H ^ R i i ^ 
a dobot Dohonyi, a köz- H ? * * j l ^ H H P ^ B L ^ Â â Ê t t t È i Ê b k * ^ 
ismert vezérpolitikus érde- - J ^ M J P ® * * '< 
kében. Vezércikkekben és. J ^ ^ m \ j á É K T ^ t t m 
riportokban ad kifejezést H r i m , tftß ' ^ v S P ^ m Ê B k * 
a lap, annak a véleményé- 5 mSf i w f c 4ÊKÊ M M L / ' 1 
nek, hogy a mai súlyos !' ' ^„jÊBÊÊLt- 'IÖMF " 
politikai helyzetben kizá- [ " ' — ^ W * - • : 
rólag csak egy ember jö- * i t ' J j u j ^ H L yv^..... W F ' 
het tekintetbe a miniszter-
elnöki szék betöltésére is — . W w * • • . • . 
a z : Dohonyi, Magát Do- ; 
hőnyit is személyesen is- m á t t ' 
meri Bardócz és nem 
mulasztotta el, hogy egy- * -
néhány célzást tegyen HMBB B W K I j f r •'. ' 
arra az összeköttetésére, 
amely egészen a régens- m m B Ê H m j L j M ^ 
herceg szivéig vezet. Meg- - 'A ^ 
történik a nagy esemény, ^ ^ H ^ ^ V V f ^ p j B I j A ^ B p w . ' , . 
a régensherceg, Dohonyit • ^ • H B R r a f „" ' , Í Jm ' ^ ( • j j l f c ^ h H t ^ ' í 
deszignélja a miniszterei- ^ t á S c B ^ R É F * - « % 
nökségre. A deszignálás ^ ^ H U f l H B • f " ,,> / 
után az uj miniszterelnök I j j . \ 
e h ő dolga, hogy eljöjjön * J m ( t v 
gratulálni a művésznőnek, 
ahhoz a nagy sikeréhez, ^ ^ ^ ^ ^ H f l ^ ^ H L v ' j s H 
amely a', este az Országos * Jf ^ H K . 
Színházban egyszerre iin- ^ B H m Í B W 1 I 1 M | i | I • j K " " Í S * ' *"* ' í 
nepelt nagy művésznőt B B M M M B B • • 
csinált belőle. Előzőleg » 
megjelenik Lilinél Wlas- [ j ^ j j g j K ^ i ^ ^ j ^ E a b a f e a i v ' ' 3 s * - il 
kovics államtitkár, a mi- ^ ^ F : •-•Mi-
niszterelnök bizalmasa, aki ^ B ^ B B B K * ' ' 
szintén csak gratulálni 
jölt, de nem minden po-
litikai tendencia nélkül. 
Eljön Lilinek régi barát- B S H f l H H 5 3 H H H H i l i H H & ' . .jJSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 
nője. Csapó felesége is és 
eljön egyik kolleganője is, . „Szeretem" 
aki nyomban megismerke- „ c

B.ÉRÇZf £ P N Ó és SIMON7I MÁRIA 
dik az államtitkár úrral és Renaissancé Színház : „Tunemeny- Angela foto 
olyan lekötelező modorban bánik vele, hogy szék sem látszik elérhetetlennek a számára. 
szinte szokatlan. A lakáscímét is megmondja, Most már éppen itt az ideje annak, hogy a 
amelyet az államtitkár ur nem kérdezett. szerkesztő ur szivéből előtörjön a szerelmes 

n-i— 1 . . j . . I , is. Eddig fanatikus akarattal és ideális szere-Eljön - bar minden bizonnyal nem gratu- , , » L , m o s , m á r e z s z e r e l e m 
talasi tendenciával — Zimmermann, a nagy- „ , . ., L„„„ r„i„ („„ i 
kereskedő is, akinek Bardócz, illetve . Uli ke ^ e l e t ^ T e h e T l a r d â t Ä s t k a t . a n u ! 
egeszen tekintelyes összeggel tartozik. Zim- s z e n t i m e n t á l i s é s s z o k a t i a n u l erőteljes roha-
mermann a számlát hozta, amelyet most nem d L , d e L , e r ő s e n é l , e g z e á á . 
tudnak kifizetni. Bardocz ert ahhoz, hogyan b a n s j n h Bardócznak: 'fizessen, 
kell az ilyen szamlaugyeketehntezni , rogton p v a l a m i k o r az övé tudott volna lenni, 
kozgazdasagi kerdesekrol kezd beszelgetni , *' , , . , , .-.n-i, „L, . i 
Zimmermannal, kilátásba helyezi néki, hogy f 6 , , ™ t • i l - , . / . . , / lett, nem volt ünnepelt színésznő, tsardocz egyujonnan alakuló reszvenytarsasag igazgató- ^ „ k é p v i s e l ő j e l ö I t > d e s z e r e l t e a f é r f i t 
sagaban helyet eszközölt k .a szamara es ezután s e n k j m á s , J

c s a k a f é r f l t . E z , a z a l k a l . 
aZ .mmermannak eszeagaban sincsen, hogy a B a r d ó c z e l m u l a s z t o t t a i elszalasztotta, el 
számlát meg csak elo is vegye tárcájából. L-n-u n é k i m e n n i a szerkesztőséebe hogy 

Ä Ä S karriérja S ' S s i t o S valami cikke, Írjon meg Dohonyi érdekében, 
látszik, mert a miniszterelnök természetesen A karriér fontosabb volt neki annál a sze-
felkinálja neki az egyik megüresedett kor- relmes hangulatnál, amely akkor körülölelte 
mánypárti mandátumot, sőt az államtitkári őket. Most is csak figyelmeztetni kell arra, 
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hogy a szerkesztőség vár rá és mér 
észnélkül rohan el, hogy ujabb cik-
ket írjon a bekövetkezett politikai 
fordulatról. És most jön Csapóné 
félve, szerényen, hogy régi barátnő-
jével a régi időkről beszélgessen 
és kíváncsian kérdezősködjék : a 
hercegről. Lilike azonban nem tud 
semmit mondani a fenséges úrról, 
azt kéri Csapónétól, hogy ő me-
sélje el néki, milyen volt a nász-
éjszakája. A cél előtt a nagy kar-
riér kezdetén ilyen gondolatok tör-
nek ki Lilikéből, aki lelkében sok-
kal boldogtalanabb, mint amilyen 
abban az egyszerű kis szobában 
volt. Most már mindenki együtt 
emlegeti a régensherceggel és ő 
még soha életében nem is látta a 
fenséges urat. Pedig látnia kell, 
meg kell ismerkednie vele, hogy 
ne csak pletyka legyen, amit róla 
beszélnek, hanem igazság, Min-
den vágya, minden gondolata a régens-
herceg felé száll és amikor az esti homály-
ban szemben Lilike szobájával kigyuladnak 
a régensherceg palotájának ablakai, Lilike 
ábrándosan, vágyakozva áll az ablakban és 
arra a pillanatra gondol, amikor a fenséges 
urat megismerheti és meghódíthatja. 

Ez sem késik sokáig I A régensherceg es-
télyt ad palotájában és erre az estélyre hiva-
talos Bardócz és Lilike. A miniszterelnök 
gondoskodott róla, hogy meghívót kapjanak. 
Természetesen eszébe sem juthatott az, hogy 

SIMONYI MÁRIA és RUBINYI TIBOR 
Renaissance Szinház : »Tünemény" 

Angelo felv 

KÜRTHY TERÉZ, BACSÁNYI PAULA, VÁRNAY 
Renaissance Szinház: „Tünemény" 

Angelo felv. 

Lilike még nem ismeri a régensherceget. 
Bardócz nem is nagyon akarja most már, 
hogy a régensherceg és Lili szembetalál-
kozzanak, mert attól tart, hogy a hercegnek 
is fülébe jutott a sok pletyka. Még sem lehet 
ezt a találkozást elkerülni, bárhogyan is akarja, 
Bardócz, hogy észrevétlenül távozzanak az 
estélyről.' A véletlen folytán a szalonban talál-
kozik a régensherceg és Lilike. Lili roppant 
közvetlenül és kedvesen viselkedik, mintha 
nem is a herceggel, hanem egy fiatal diákkal 
beszélne. A hercegnek nagyon megtetszik a 
közvetlen és szép leány, aki ezenfelül még 
ünnepelt művésznő is. Megígéri, hogy más-
nap megnézi a színházban. Az előkelő ven-
dégek közül többen tudják azt, hogy most 
Lilike és a régensherceg egyedül, ketten 
vannak a szalonban és mit is gondolhatná-
nak akkor, amikor a régensherceg kiüzen 
az adjutánssal, hogy elfoglaltsága miatt bocsá-
natot kér vendégeitől . . . Ebben a percben 
mér bizonyos, hogy a régensherceg és Lilike 
nem most találkoztak utoljára . . . Más semmi 
nem bizonyos . . . 

Csupa finomság, csupa hangulat, csupa 
ötlet ez a három felvonás. Van benne min-
den, ami színessé és érdekesé tehet egy szín-
darabot. A főszereplők valamennyien nagy-
szerűen megrajzolt lelkűnkhöz egészen közel-
álló alakok, alakok, akiknek akciói sohasem 
keltik a szinpadiasság látszatát. Zökkenő nél-
kül halad a cselekmény és a sok pompásan 
megrajzolt epizódfigura is természetességgel 
illeszkedik a darab keretébe. 

A Renaissance Szinház brilliáns előadás-
ban hozta színre Orbók Attila színdarabját, 
A címszerepben Simonyi Mária színészi fej-
lődésének ujabb hatalmas lépéséről telt tanú-
ságot. Mint egyszerű kisleány éppen olyan 
tökéletes volt, akár a nagy művésznő alak-
jában. Minden hangja csupa bájosság, egy-
szerűség és nagyszerű szinei vannak a ro-
mantikus, szentimentális hajlandóságú sze-
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Harsányi Rezső eredeti szí-
nekkel megrajzolt súgója, 
Thurzó Elvira színésznője. 
Horváth Éva kedves fiatal 
asszonya, Andai Ernő félénk 
könyvelője, Fenyő Aladár 
nagykereskedője, nemkülön-
ben Korti Mira, Makiúri Zol-
tán, Kalmár Rózsi, Ritka Fe-
renc, Filippi Irén és a kis 
Barna Magda tökéletes mér-
tékben rászolgáltak az elis-
merésre. 

Az előadás finom, stílusos 
és hangulatos rendezése Bér-
czy Ernő érdeme, az artiszti 
kus díszleteket Márkus László 
tervezte. 

Különösen szép a második 
felvonás díszlete, 
amely a színész-
nő szobáját áb-
rázolja háttérben 
hatalmas üveg-
ablakkal, melyen 
át bevilágít a ré-
gens palotája ra-
gyogva és káp-
rázatosan, mint 
egy tünemény. 
Dicséretet érde-
mel érte Márkus 
László. 

Angelo felv. 

ANDAI, 
HORVÁTH É V A 

J Á V O R 

relmes leány áb-
rázolására. A 
második felvo-
nás végjeleneté-
ben magával ra-
gadó poétikus 

hangul« tot te-
remt és a har-
madik felvonás-
ban, amikor a ré-
gensherceggel 

találkozik, nem-
csak a színpadi 
régensherceget 

tudná meghódí-
tani. Két part. HORVÁTH 

nere : Virányi ÉVA 
Sándor és Bérczy és 

Ernő. Virányi SIMON7I 
Sándor, Bardócz MÁRIA 
újságírót játszot-
ta nagyszerű rea-
lizmussal, lendülettel. Tí-
pusa volt annak a nagy-
ratörő. még szerelmében 
is öntudatos és számító 
férfinek, akit Orbók Attila 
megrajzolni akart. Bérczy 
Ernő rendkívüli finoman, 
szinte született előkelőség-
gel játszotta a régens-
herceget. Az epizódalakok 
közül legelsőnek kell emlí-
teni Sugár Károly pom-
pásan megrajzolt minisz-
terelnökét. Az államtitkár 
szerepében mutatkozott be a színház uj tagja 
Rubinyi Tibor. Rendkívül tehetséges, szim-
patikus és pompás megjelenésű fiatalem-
ber Rubinyi, akinek szerződtetése nagy nye-
resége volt a színház kitűnő ensemblejénak. 

RUBIN7I, CORTHy MIRA és KÁLMÁN RÓZSI 
R e n a i s s a n c e Színház : „Tünemény" 
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Pallenberg a 
A Vígszínház vendégül látja Max Pallen-

berget. 
Nagy esemény. Áhítattal beszélünk róla. 

Az isteni komikus megérdemli a jelzőt, a 
vidámság, a humor valamennyi démona, ko-
boldja, ördögöcskéje, minden idők és orszá-
gok derűs, édesen, fanyaron, keserűn jókedvű 
szellemei öltöttek testet ebben az ember-
ben. A páratlanul közvetlen és páratlanul 
titokzatos Pallenberg fellép a Vígszínházban. 
Azon a színpadon, emely delphii orákuluma, 
Olympiéja, Bayreuthja lehetne a nemes víg-
játéknak, ha valami párisi tér közepén, vagy 
egy berlini kertben emelkednék pompás bá-
rok kupolája. Régen várjuk, hónapok óla 
suttogtak arról, hogy Pallenberg ezt meg azt 
a szerepet játssza majd el a Vígszínházban, 
ahová ugy jő majd, mintha egy kicsit haza-
térne. Most láthatjuk, ünnepelhetjük, élvez-
hetjük a játékát. A műsort igazán bravúro-
san állította össze. Olyan darabok, amelyeket 
a pesti publikum pesti szinPadon még nem 
látott; olyan darabok, amelyeken gyönyörű 
diadalokat aratott külföldön Pallenberg. És 
olyan darabok, amelyek lehetővé teszik, hogy 
meggyőzzön bennünket ezer színben szipor-
kázó, lázasan teremtő tehetsége, fantáziája 
kimeríthetetlen, korlátlan voltáról. 

Csodálatos esték 1 A Raimund-Theater ki-
tűnő együttese egy angol vígjátékkal, a Vau-
Vau-a'i kezdi a szenzációs vendégjátékot. De-
tektivhistória. Gyémántrablás egy ódon kas-
télyban. A gazfickó frakkot visel és egy be-
hálózott leányszivet használna álarc gyanánt. 
És egyszerre lecsap a végzet a bűnösre. A 
kastély ura, a zsörtölődő, mérgelődő, de ked-
ves. élesszemü öreg fiu, egy asszonyi haj-
szálból köt hurkot a zsivány nyakára. A dör-
mögő várúr, a Vauvau szerepét persze Pal-
lenberg játssza. Világszerte cikkeztek annak 
idején erről az alakításról. No meg a Darda-
melle-jéről is. „Dardamelle a rászedett férj" 
Masaout francia író remeke. „Moliér-i", mond-
ták a francia kritikusok, már a bemutató 
napján Dardamelle a modern és — bocsá-
nat a frissen mázolt szavakért — javitolt 
kiadású Sganarelle. Pallenberg felülmulta ön-
magát Dardamelle szerepében. A darabot 
valami pokolian komor alapra festette ka-
cagó, bohókás, hentergőzön vidám színek-
kel a szerzője. Ez a darab, amint Fernand 
Gregh. a párisi bemutató idején megjegyezte 
a „felszarvazott" szó hatalmas variációja. A 
„felszarvazott" legalább kétszázszor fordul 
benne elő. És sohasem kong tompán. 0 , 
hogyan alakítja Pallenberg a férjet, akit ugy 
megcsaltak, hogy a felesége is szégyeli már 
magát . . . mert egy felszarvazott férj fele-
sége . . . A furcsa darab különben a jó 
Dardamelle fényes diadalával végződik. És 
főképen a jó Pallenbergével. 

Pallenberg a nagy törekvők, a fáradhatatlan 

SZÍNHÁZI ÉL. ET 

Vígszínházban 
kutatók, igyekezők, örökké szomjasok, ki-
elégíthetetlenek közé tartozik. Az egész élete, 
pályafutása tele volt meglepő fordulatokkal, 
hirtelen változásokkal ; a bátorság sohasem 
hiányzott belőle. Univerzális ember, a Cour-
teline csipős kis kávéházi jelenetében, a 
Színe'szdiadalban éppen olyan .tökéleteí, mint 
a Herr Minister-ben. Az életét, a szédüleles 
pályafutását megérthetjük, no mondjuk inkább 
így: közelebbről figyelhetjük, ha alkalmunk 
nyílik őt e két darabban látni. Atyamestere 
a gallus humornak és ugyanolyan tökétetes 
a derék, tudatlan, nehézkes Badekow szere-
pében. Badekow egyszerű iparos, aki a nagy 
idők szele miniszteri székbe pödörint. Huszon-
négy óra múlva hazaszökik a radikális mi-
niszter, Sancho Pansa elhagyja a szigetét.. . 
Ez az egy nap azonban elegendő arra, hogy 
a jó Badekow megszeresse a konzervatívabb 
körök embereit, akik egyébként hasonló jóval 
viszonozzák a kedves öreg szives érzéseit. 
Schirmer bohózata külömben a világirodalom 
egyik legvidámabb darabja. Ez a tény Pal-
lenberggel súlyosbítva határozottan kellemes 
estét jelent a Herr Minister közönségének. 

Pallenberg óriási a Badekow szerepében. 
Micsoda elragadó nagyképűséggel vágja ki a 
bölcs aforizmát, amelyet a szerző darabja elé 
tűzött jeligeként. „A zene — művészeti" Más-
napra ledobja a német kisember nehéz, vas-
tagtalpu c ipőjé t . . . és fellép a „Fehér bá-
rányka" Das weisse Lämmchen címszerepé-
ben. Azután eljátssza a Hoffmansthal „Unbe-
stechliche" (Megvesztegethetetlen)- ében a kor-
rekt komornyik parádészerepét. Pallenberg 
mindent tud. A tehetsége, a játékmodora jel-
lemezheletlen. akárcsak egyes csillogó, sok-
lapu drágakövek szine. Sokan igyekezték 
megrögzíteni proteusi alakját mondatokban, 
elméletekben. De az efejta törekvések szánal-
masan sikerülnek a legtöbb esetben. Tökéle-
tes eredménnyel sohasem járhatnak. A nagy 
komikus maga is tudja ezt, minden bizonnyal. 
És talán ezért lép egy hét alatt öt egymástól 
annyira különböző alakban a budapesti kö-
zönség elé. Talán csak a vendégség végén, 
a bucsu után mondja el : Bemutatkoztam. 

Bemutatkozik. Azoknak is, akik azt hiszik, 
hogy ismerik. Öt alakot ölt a nagy komédiás 
és mi nevetünk, tiszta szívből, akárcsak a 
bábjátékon kacagó gyermekek. Komoly tisz-
teletlel fogadjuk, mosolyogva, nevetve üdvö-
zöljük és — könnyes szemmel bucsuzunk 
majd Max Pallenbergtől. 

A meztelen táncosnő félelme 
Mért megy el Anita Berber Pesttől? 
Azt hiszem, helyes lesz e tipp : 
Attól fél, hogy hitelezői 
Egyszer çsak levetkőztetik. 

KÁLMÁN JENÓ 
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SZFRZÓ, RFNDEZÓ és SZEREPLŐK 
Alsó s o r : Dajbukát Ilona, Hegedűs Tibor, a Sári bíró rendezője, Hoykó. Középső s o r : Fülöp, Rákosi 
Szidi, Móricz Zsigmond, Somlay Artúr . Felső s o r : Bánky, Szőke, Zilahy, Mály Gerő, Békéssy, Keleti 

és Bera Paula Halász Vilma felv. 

Móricz Zsigmod Sári birója 
Irta : LENGYEL MENYHÉRT 

Valamelyik amerikai újságban olva- mostani előadását is magával vihetné 
som: —két év előtt Hopkins kitűnő elő- — kis javításokkal), 
adásban, angol nyelven, _____________ * 
amit mindenki ért New-
Yorkban, játszotta Maxim 
Gorki „Éjjeli menedék-
helyét". Eredmény : napi 
200 dollár. Most Stanis-
lavsky játssza oroszul, 
amit a newyorki közön-
ség nem ért — eredmény : 
heti 50.000 dollár (ők a 
siker mértékét rögtön dol-
lárokban fejezik ki). 

Az eljövendő magyar 
Stanislavskynak Móricz 
Zsigmond Sári. bírójával kellene beulaz-
nia az egész világot (A Belvárosi Szinház 

RÁKOSI SZIDI 
Belvárosi Szinház — „Sári biró" 

Pedig — ugyebár — a 
legnagyobb érték ebben 
a darabban : a nyelv, 
(amint az oroszoknál is 
az). Ez a páratlanul erős, 
ízes, élő alakok ajkéról 
hibátlanul átvett magyar 
beszéd, mely minden szín-
padi mesterkedés nélkül 
is, kulisszát, játékot pó-
tolva, elevenné varázsol-
ná a darabot. És még 
a páratlan, egyedülálló 

s idegen nemzetek számára teljesen 
hozzáférhetetlen nyelv nem értése nélkül 
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is kiéreznék a Sári biró-ból a remekmü-
vet. Csak „A bor" ér fel hozzá, Gárdo-
nyitól — s Szemere György „Siralom-
házba . 

Mi hát benne a nyelven kivül is — 
az a sok nagy érték, ami nemcsak a 
magyar, hanem az egész világ publi-
kuma — és hozzáértői számára — el-
ragadóvá, nagyszerűvé teszi ezt a magyar 
remekmüvet ? . . . Figurái — örök időkre 
megmaradó magyar parasztjai. (Mun-
kácsy siralomházban ülő legénye s té-
péscsinálói sem beszélnek. Bizonyos örök 
kiformáltságon tul mindegy, hogy be-
szédben, képben, márványban vagy ze-
nében van-e letéve valamely műnek a 
másíthatatlan karaktere.) 

Ezek után : milyen a Sári bíró, mint 
színdarab ? 

Tökéletes színdarab nagyon kevés van 
a világirodalomban. A legnagyobb re-
mekmüvek (Shakespearet is beleértve) — 
tele vannak hibákkal. Szerkezeti egye-
netlenségek s technikai hibák époly gya-
koriak, mint elnagyolások s jellemzési 

„Jótszót a büdös hőjagja . . . Jó kis hőjag vót." 
SOMLAy ARTÚR 

Belvárosi Színház : „Sári biró" 
Halász Vilma felv. 

„Minden komiszságot nekem kell megcsinálni". 
MÁLy GERÓ 

Belvárosi Színház : „Sári biró" 
Halász Vilma felv. 

tévedések. Mondhatnám : csak bizonyos, 
leszűkített körön belől lehet formailag s 
tartalmilag tökéleteset létrehozni. Szá-
momra az egyetlen hibátlan színdarab, 
amelyikben mese, alakok, jellemzés töké-
letes harmóniában elevenedik meg, a 
Gerhardt Hauptmann ,,Biberpelz"-e). 

A Móricz Zsigmond Sári biró-ja esészen 
mellette áll. (A maga genrejében.) * 

A Belvárosi Színház előadása olyan 
szerencsés és jó, amihez foghatót ritkán 
találni. Meglátszik rajta a szerző állandó 
ellenőrzése. A magyar színészek — ez 
régi dolog — mégis csak a magyar ala-
kokat tudják a legjobban játszani, — de 
ritkán találni meg — dialektusban fő-
kép — a beszéd és játék ilyen egy-
öntetűségét.(Mintha minden színész ugyan-
azon faluból valósi lenne.) És bár sok 
alkalom kínálkozik rá, — a főszereplők 
nem ugranak ki az együttesből, hanem 
teljes mérséklettel olvadnak belé s a ma-
guk nagyobb tehetségével egyensúlyozzák 
ki a kisebb talentumok munkáját. (Egy 
előadásnak ez a legnagyobb dicsérete.) 

Pedig vannak itt talentumok, melyek, 
mint az egyedülálló virágzó rózsafa, di-



» . . . A susztert kilököm I" 
HOyKÓ, SOMLA7, DAJBUKÁT ILONA és RÁKOSI SZIDI 

Belvárosi Szinház : „Sári bíró" Halász Vilma (elv. 
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szessé tehetnének egy egész kertet. Pél-
dául : Rákosi Szidi asszony. 

Mintha most, eb-
ben a szerepben érte 
volna el művészete 
kiteljesedését. Ezt az 
életfrissességet, ábrá-
zolásbeli tökéletes-
ségei, az árnyala-
tok finomságát csak 
csodálni lehet. Nem-
csak az alak mai 
életét adja, hanem 
ezen keresztül vissza 
lehet képzelni egész 
múltját — negyven 
évre visszamenőleg 
— fiatal leányságától 
kezdve nyomon le-
het követni minden-
napos tevékenységét, intrikáit, rokonszen-
veit, céltudatos asszonyi tevékenységét — 
tökéletes portrait ! 

„Van-e választójogod?" 
• BÉKÉSI, SZŐKE, MALy GFRÓ, ZILAH7 

BÂNK7 és KELETI 
Belvárosi Szinház — „Sári bíró" Halász V. fe/v, 

És például Somlay Arthur, hogy bele 
tud bújni a falusi biró alakjába, el nem 

tévesztve egy han-
got, egy mozdulatot. 
E földben gyökered-
ző nyugalom, e ne-
hezen gondolkozó, 
tempós, lassú, eredeti 
magyar falusi ember 
mögött ki sejthetné 
az izig-vérig modern, 
szertelen, fékezhe-
tetlen temperamen-
tumot, aki különben 
Somlay ? De a többi 
szereplő is élesen 
karakterizálja a más-
más embert, a falu 
kis társadalmában 
s mégis hajszálra 

megőrzi a darab egyenletes tónusát. Ne-
kem leginkább Mály Gerő s Körmendy 
tetszenek. 
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Az egész előadás és a darab mögött 
azonban ott áll bő és nagyszerű tehet-
sége teljében Móricz Zsigmond. Tizenhat 
évvel ezelőtt irta ezt a művet — kimond-
hatjuk ezt a nagy szót, — az örökké-
valóság számára. 

Mint egy megelevenedett Bihari-kép 
A „Sári biró" előadásáról s arról a 

szeretetről, amellyel a rendezés és a színé-
szek Móricz Zsigmond mellé állottak, kü-
lön beszámolót lehetne irni. A Básthy 
István tervei szerint készült díszletek kere-
tében minden jelenet ugy hatott, mint egy-
egy megelevenedett Bihari- kép. Csupa plain-
dre volt ez, a költő jókedvének napsuga-
ras verőfényében. Már az első jelenet, 
alig mozduló parasztjaival, plasztikus be-
állításával megköti a barátságot a szinpnd 
és nézőtér között. S ez a barátság egyre 
szorosabbra válik, egyre őszintébb és ele-
venebb, ahogy Rákosi Szidi asszony be-
toppan a komoran tanácskozó gazdák közé 
és a maga szinte félelmetes renomméjával 
egyszerre életet és mozgást visz a képbe. 

A nézőtér pillanatról-pillanatr^ melege-
dett. Az emberek, akik már beleszoktak 
a népszínmű hamis romantikájának levegő-
jébe, nem csalódást, de valami fölszaba-

-Eg-vhangulag m e g b u k t a m " 
SOMLA7 ARTÚR és RÁKOSI SZIDI 

Belvárosi Sz ínház : „Sári b i ' ó " 
Halász Vilma felv. 

„Myughass m á r , no I" 
DAJBUKÁT ILONA és H O y K Ó 
Belvárosi Szinház : „Sári biró" 

Halász Vilma felv. 

dulás-félét éreztek. Ez a beszéd a maga 
egyszerűségében is emberek beszéde volt, 
emberi motívumokkal. A máz lepattogott, 
de alatta szebb, tisztább és nemesebb kép 
bontakozott ki. Valaki az első felvonás után 
kitörő taps lázában öntudatlanul igy sóhaj-
tott : Mint a mezőnek virágai . . . Mint a 
mezőnek virágai. Ez is egy Móricz-darab 
volt, de a cim ide illik, a Sári biró törté-
netének alakjaira. Egyszerűek, kedvesek, 
színesek, mint ahogy isten megteremtette 
őket és Móricz Zsigmond kötött belőlük 
bokrétát. 

A Belvárosi Szinház, amely Móricz 
Zsigmond darabját átvette a Nemzeti Szin-
ház repertoárjából, a nagy iró szelleméhez 
méltó előadást produkált. Blaha Lujza egy-
kori szerepét dicsőségben és szinészi kvali-
tásban egyenrangú művésznőre, Rákosi 
Szidi asszonyra osztotta ki s ennek a nagy 
színésznőnek természetes emberábrázolása 
méltóbb szerepben nem is mutatkozhatott 
volna meg. Minden szava, minden mozdu-
lata az ősi természetesség erejével hatott, 
épp ugy, mint Somlay Arthurnak jóságos, 
okos, öreges alakja, amely sokszor még öt-
perces mozdulatlanságában is minden figyel-
met magára irányitött. A rendezés termé-
szetességének hatása abban rejlett, hogy 
minden egyes színpadi jelenet ugy hatott, 
mint egy-egy megelevenedett Bihari-kép. És 
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„Flmondott az téged mindennek" 
BERA PAULA és RÁKOSI SZID! 

Belvárosi Színház : -Sár i biró* 
Halász Vilma ft Ív. 

ebben a rendezésen és az 
említett két kiváló művé-
szen kivül egyenrangú része 
volt Pengő Kovács meg-
személyesítőjének, Kör-
mendynek, akinek alakítá-
sából erő, önérzet és büsz-
keség sugárzott. Igazi típusa 
a hataloméhes, politikára 
hajlamos, tehetségekkel dú-
san megáldott magyar pa-
rasztnak. 

B. Dajbukát Ilona és 
Hoykó Ferenc, valamint 
kicsi, de annál kedvesebb 
szerepében T. Oláh Böske 
szivet deritő egyszerűséggel 
szolgálták a szerző ügyét. 
Báj és derű áradt belőlük. 
Mály Gerő a Hajdók sógor 
minden hájjal megkent 
alakját ismert művészetével 
faragta remekbe, míg Bo-
ross Endre a Varnyu sze-
repéből csinált feledhetet-
lenül kedves és a könnyezé-
sig megkacagtató figurát. 
Pompás alak Fülöp Sándor 
Gedi a szerepében, amely 
egykor Rajnai Gábornak 
adott alkalmat, hogy kivé-
teles képességeit megismer-
tesse a pesti publikummal. 
Bájos volt a kis Vajek Ró-
zsi, aki Pistának, biróék 
jegyik menyének szerepét 
nátszotta. Igazi paraszti vén-
asszonyfigura : Bera Paula, 
agyon ügyes Setó í László, 

továbbá Papp Margit, Szeghő Endre, 
Békéssy Antal, Bánki Róbert, Zilahy 
Paula és Szőke Imre. 

A premiér publikuma elragadtatva ünne-
pelte az est főszereplőit, de elsősorban 
Móricz Zsigmondot, akinek az első, máso-
dik, sőt még a harmadik felvonás után is 
számtalanszor a lámpák elé kellett jönnie. 
Annyi közvetlenség és szeretet volt a kö-
zönség ünneplésében, hogy ennek az esté-
nek képe sokáig ott marad még a premie-
ren résztvevőknek, de különösen Móricz 
Zsigmond lelkében. 

„Régen kiződüne, hogyha te akarnád Süríi könnyeiddel hogyha harmatoznád 
Hogyha te akarnád , Szerelem nyárfáját ." 

FULOP SÁNDOR és HOYKÓ FERENC 
Belvárosi Színház : „Sári biró" Halász Vilma felv. 
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Hova fejlődtem harminc 
év alatt? 

Irta : RAJNA FERENC 
Ezeket a dolgokat Beöthy László igazgató-

jubileuma juttatja eszembe. Beöthy Lászlónak 
én ugyanis amolyan lappangó konjubilénsa 
vagyok. Az ö huszonötéves igazgatói évfor-
dulója az én huszonötves szövegírói jubileu-
mom, amely a Beöthy-jubileum nélkül meg 
se lehetett volna. Mert amikor Beöthy igazgató 
lett, aznap lettem én az ő jóvoltából darabiró. 

Szerzőavatásom helye Ős-Budavára volt. 
Ott üléseztünk mi irodalmi és félirodalmi 
aranyifjak rendesen. Mondanom se kell, hogy 
ezek éjjeli ülések voltak Újházi Ede, Hock 
Jancsi elnöklete alatt. Éppen plenáris ülésünk 
volt. Megjelentek Heltai Jenő, Lövik Károly, 
Makay Emil, Neszmélyi Artúr, Bródy Sándor, 
Lázár Leo, Salgó Ernő és még sokan írók, 
muzsikusok és isten tudja még hány cigány-
sorbeli. Ugy tizóratájt megjelent köztünk 
Beöthy László, arcán az igazgatói kinevezés 
nyomaival. Boldog komolyság lakozott rajta. 
Egyenesen hozzám jött és szó nélkül haza-
küldött. 

— Hazamenni, darabot irni a Magyarnak. 
A darab cime : „Asszonyregiment". A többit 
tudja ! 

Ez ennyit jelentett, hogy irjam meg az egy-
felvonásos „Frauenbataillon"-ból a három-
felvonásos „Asszonyregimentet". 

Mikor átadtam a darabot és a vezérköny-
vet, nyomban el akartam menni, de Beöthy 
nem engedett és rámparancsolt : 

— Holnap idejönni és a darabot rendezni I 
Megtörtént. Beöthy a darabot a „Maison 

de Blanc"-ban állíttatta ki. Elmentem hát hozzá 
rendezőnek. Megszavazott mindent, amit kí-
vántam. Még a ' lovat is Margó Zelma alá. 
Nagy dolog volt az akkor : lovasitott prima-
donnát rendezni. Száznegyvenszer adtuk a 
darabot, ami akkor ugyancsak nagy dolog 
volt. 

Nagyobbára hű maradtam szerzői felfede-
zőmhöz. Nem vagyok valami szapora szerző, 
de a következő nyolc darabom közül négyet 
Beöthynek irlam. A „Szépasszony kocsisa" 
a negyedik. Ebben aztán mozirendező is let-
tem. mert Beöthy igy akarta. Ez igy történt. 

Darabomat a Király Szinház méreteinek 
szem elölt tartásával irtam meg. A második 
felvonás fináléjában a cselekmény — nem 
mint feltűnést keltő, olcsó hatásra számitó 
rekvizitumot — egy teljesen felszerelt elegáns 
pesti fiakkert ir elő. Meg is kaptam volna a 
Királyban azt, amiről a Blahában helyszűke 
miatt vérző szivvel. de végérvényesen le kel-
lett mondanom. Ehelyett kértem az emiitett 
finálé végjelenetének filmes megjátszását. 
Beöthy ezt is megadta, redig akkor talán 
mig nem tudta, hogy ez a tréfa a Uniónak 
nyolcvanezer koronájába fog kerülni. 

A próbák annyira előrehaladtak, hogy a 
darab valahogyan „élit!" És Áldozó-csütör-

tök napján kimentünk — egy színes karaván 
fiakkeres, autotaxin és konflison — a Stefá-
nia-utra, a Park-klub elé és nagy közönség 
előtt belejátszottuk teljes jelmezben a Szép-
asszony kocsisa második fináléjának végét 
Arany mester gépébe. László Bandi, a grófi 
fiakkerkocsis a cajglijába emelte Marianne 
konteszt (Vadly Ilona) a tengelyre felkapasz-
kodott Somogyi Nusi és Tamás Benő. A kocsi 
elrobogott, a két „blinder passagier" lepotyo-
gott a tengelyről és a közönség nagy haho-
tája között oyalogszerrel futottak a menyasz-
szonyrabló fiakker után. 

Nagy sora voltannak, ahogy ez nyélbe ütődött. 
Nagyban intézkedtek a jelenetek próbái alatt 
Vágó főrendező, Kálmán titkár. Ebben a né-
zők nem találtak semmi különöset. De az nem 
fért a fejükbe, hogy egy öreges bácsi mutatja 
a színészeknek a mozdulatokat a'szájtartést a 
„duma" alatt és a kéz- és lábjátékot a tenge-
lyen ülőknek. 

Kérdezte egyik a másiktól : 
— Ki az az öreg bácsi, aki mutogat és a 

színészeknek előjátszik ? 
„Hát ki lehet más, m i n t a mozirendező" — 

volt a szakértő válasz. 
Igy hát öreg napjaimra mozirendező lettem. 
Mert én voltam az ott szerénykedő öreg 

bácsi. Nem is tudtam, hogy én ilyen modern 
fiu vagyok. De hát meg kellett ezt is tanulni, 
mint sok mást, ha az ember azt akarja, hogy 
ne tartsák idejét mult operette-kérődzőnek, 
hanem „előadásképes" manapi librettistának. 

Hogy az iramot valahogyan még birom, 
arra tanúim a Blaha Szinház fiatal művészei 
és művésznői, akikkel az ötórás próbákon 
nemcsak lépést tartottam, de elég tekintélyes 
állóképességből is tettem vizsgát. Pedig volt 
alkalom elég az előjátszásra és mutatásra. 
Bár Szirmai és Vágó is ugyancsak eleget elő-
játszottak és mutattak- De Beöthy tőlem ilyen 
munkát is kíván és kívánt mindig. 

„Elmenni rendezni/" 
Ismét hallhattam ezeket a szavait és áll-

tam kötélnek egészen a mozirendezésig, so-
katigérő fejlődésem egyik végállomásáig. 

Örömöm telik benne. Mert látok valamit, 
ami a Szerző szívnek kedves. Ha reggel Kilenc-
kor bemegyek a színházba. Berger, a kis por-
tás, ezt zümmögi magában : 

„Pajkos, mint a nyári szellő . . ." 
Ha délután két órakor otthagyom a szín-

házat,' Guttmann, a díszítő ezt duruzsolja : 
„Hullik a fáról 
A makk, makk, makk . . ." 

Ugy látom, hogy a darab egynehány szó-
lama már a naivak száján forog. 

És mikor csütörtökön Szobotits, a Gizella-téri 
gavallérfiakkeres hazaröpitett a Stefániáról, 
igy nyilatkozott a dolgok láttán : 

„Nagyságos Szerző ur, sokan lesznek!" 
Ne haragudjanak meg társaim a Kritikus-

Szindikátusban, de én Berger, Guttmann és 
Szobotits judiciumára ezúttal hajlandó vagyok 
valamit adni. 



Angela foto 
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Leoncavallo hattyúdala 
Leoncavallo, a Bajazzók, a Bohémek és a 

Medici-Trilogia világhírű szerzőjének eddig 
nálunk soha elő nem adott operáját, a Zazát 
mutatta be ezen a héten a Városi Szinház. 
Ábrányi Emil igazgató erre a szezonra kidol-
gozott opera programmjának utolsó pontját 
valósította meg a Zaza szinrehozatalával és 
méltó módon fejezte be ezzel a szinház nivós 
zenei produktumokban bővelkedő szezonjá-
nak eredmény-listáját. Alig volt olyan hét, 
amelyben a Városi Szinház műsorán ne sze-
repelt volna valamilyen értékes színházi ese-
mény, ugy hogy a szinház szinte egyik gyűjtő-
pontja lett a főváros zenei életének. A Zaza 
premiérje régóta aktuális tartozása volt a ma-
gyar operaszinpadnak, részben a közönség" 
gel, részben pedig a nagy szerzővel szemben. 
A színdarabot mint drámát már régen ismeri 
publikumunk a Vígszínház előadásából, sőt 
régebben Suzanne Depres, a nagynevű francia 
drámai színésznő is vendégszerepelt ezzel a 
darabbal Budapesten. Az opera librettóját 
maga Leoncavallo irta, még pedig Berton 
ismert színművéből. Leoncavallónak a Zaza 
utolsó alkotása, tehát hattyúdala. Ez ad kü-
lönös értéket a partiturának, amelynek inter-
pretálására nem lehet hivatottabb művész-
együttest találni, mint a Városi Szinház pom-
pás gárdáját. 

Bár a Zaza cselekménye a már- emiitett 
drámai előadásokból ismeretes, mégis elmond-
juk néhány szóval a libretto tartalmát, amely 
teljes mértékben ragaszkodik részben a regény, 
részben pedig a dráma formájához. 

Zaza egészen kezdő kis színésznő aki sze-
relmes egy férfibe. A férfi viszontszereti, de 
nem árulja el a naiv és hiszékeny kisleány-
nak, hogy egy más városban, egy másik asz-
szony vár reá, aki törvényes felesége és gyer-
mekének anyja. Zaza egy izben véletlenül 
tudomást szerez arról, hogy imádottja csalá-
dos ember és ismeretlenül felkeresi azt a csa-
ládi otthont, amelyben az ő szerelmese meg-
találja a boldogságot. Mert Zaza hiába kérte 
szerelmesét arra, hogy maradjon mellette állan-
dóan ; örökös kifogásokat kapott feleletül, sok' 
szor napokig nem látta és emiatt felébredt 
benne a féltékenység gyanúja. Amikor felke-
reste a feleségét és megismerkedett a gyer-
mekkel, egyben meggyőződött arról is, hogy 
sohasem lehet reménye arra, hogy szerelme-
sét a családjától elválassza és örökre magá-
hoz láncolja. Az asszony végtelenül szereti 
férjét, sejtelme sincsen arról, hogy megcsalja 
és sejtelme sincsen arról, hogy amikor eze-
ket az érzéseket elárulja, férje szeretőjével 
beszél. Éppen a jelenet legdrámaibb részé-
ben érkezik meg a férj, aki itt találla szere-
tőjét a feleségével. Természetesen nem árulja 
el magát, de amikor alkelma van Zazával 
négyszemközt maradnia, szinte brutális sza» 
vakkal utasítja el. Zaza most már nagy fáj-
dalmával eltávozik szerelmesétől és a művé-

szetben keres vigasztalást. Pár év telik el a 
cselekményben, amikor Zazát újból viszont-
látjuk, mint ünnepelt nagy színésznőt. Egy 
forró premiér után ismét találkozik kedvesé-
vel, de ez a találkozás nem kelti fel benne 
a szerelem érzését, mert teljes vigasztalást 
és kárpótlási talál a művészetben. A régi sze-
relmes férfi hiába igyekszik újból meghódí-
tani a nagy nőt, be kell látnia azt, hogy az 
a hiba, amit a kis színésznő ellen elkövetett, 
örökké jóvátehetetlen és örökké megbocsát-
hatatlan. 

Csodálatos melódiák, csodálatos áriák szö-
vik át Leoncavallo nagyszerű muzsikáját. 
Zaza második felvonásbeli áriája a zeneiro-
dalomnak egyik legértékesebb gyöngyszeme. 
A Zazát még ma is olyan hires operettársu-
latok játsszák Angliában és Olaszoiszághan, 
mint Dippl-é és Savage é. A romanticizmus 
mostani erőteljes renaissáncejéban nálunk is 
igen mély talaja van ennek az operának, 
amely bizonyára állandó és kedvelt műsor-
darabja lesz a Városi Színháznak. 

Tökéletes előadásban kerül színre az opera, 
amelyet Márkus Dezső vezényel és dr. Dal-
noki Viktor rendez. Márkus Dezső tökéletes 
zenei intelligenciája éppen olyan teljes mér-
tékben érvényesiti a darab szépségeit, mint 
ahogyan dr Dalnoky Viktor főrendező a szín-
padi részről gondoskodik művészi tudással 
és nagyszerű rendezői intelligenciával. 

A címszerepet Walter Rózsi adja, akinek 
a Tosca utan ez ismét rendkívüli értekes 
alakítása. Walter Rózsi ezzel a két szerepével 
a legnagyobb magyar drámai énekesnőkkel 
egysorba került. Nemcsak'csodálatosan zengő 
drámai erejű hangja, hanem minden tekin-
tetben átérzett és bármely drámai színésznő-
nek is dicséretére váló színészi alakítása 
hozták meg számára a publikum és a kritika 
egyöntetű lelkes elismerését. A második fel-
vonás nagy kettősében és a harmadik felvo-
nás melankolikus hangulatu végjelenetében, 
szinte magával ragadta a publikumot. Méltó 
partnere volt a szerelmes szerepben Szent-
mihályi Tibor, aki szintén pompás színészi 
teljesítményt végzett, hangja pedig a legké-
nyesebb igényeket is kielégíti. A feleség sze-
repét Kőszegi Erzsi énekelte, aki legutóbb a 
Jancsi és Juliska előadásán aratott igen nagy 
sikert. Ezt a sikert most megtoldotta, még 
pedig igen jelentékeny mértékben. Az opera 
többi szerepében is csupa elsőrangú opera-
énekes lépett föl. Közöttük a kiváló Bársony 
Dóra, Medveczki Bella. Hatalmas sikere volt 
a bariton szerepben Sárossy Mihálynak, nem-
különben kijutott a tapsokból Palotai Árpád-
nak, Sik Rezsőnek, Babocsay Erzsinek is. 

A Zaza előadásával méltó módon fejezte 
be a Városi Szinház az idei opera-premíérek 
és reprizek sorozatát és nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a zenei élvezetekre vágyó kö-
zönség mégjobban megszeresse a Tisza,Kál-
mán-téri színházat, amelyben Ábrányi Emil 
igazgatása óta állandó otthont talál a komoly 
zenei múzsa. 
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Nem tudom, vették-e észre : 
Budán valami galvanikus 
áram futott keresztül. A Hor-
váth-kert vadgesztenyefái vi-
dáman az ég felé nyújtották 
fehér gyertyácskáikat, a budai korcs-
mák pincéiből nemesebb zamatu borok 
kerülnek elő, a Vár komoly, 
patinás orcáján napsuga-
ras mosoly futkároz és a 
budai inasok uj slágere-
ket fütyörésznek. Mindez 
együttvéve azt jelenti, hogy 
Sebestyén megjött és a 
szellős, kedves szinkör 
megnyitotta kapuit Buda-
pestnek. 

Még Krecsányi tradícióit 
követve, Sebestyén Géza 
eredeti újdonsággal ked-
veskedett Budának. Be-
mutatta Bródy István és 
Lajthay Lajos háromfelvo-
násos operettjét, az Asszonyok bolondját, 
amelyet jó hirek előztek meg és méltán, 
hiszen a szövegíró, Bródy István régi 
kipróbált színházi ember, szerző és ren-
dező egyszemélyben, de ha kell, a kom-
ponálástól sem riad vissza. A kisujjában 
van minden színpadi tudomány és irói 
készsége sem kisebb rutinjánál. A má-
sik, a zeneszerző, Lajthay Lajos, még 
egészen fiatal ember, de mér nemzet-

közi sikerekre tekinthetvissza. 
Egy operettjét Bécsben adták 
igen nagy sikerrel és Pesten 
ment egy kedves kis egyfel-
vonásosa, a Meztelen balett 

cimü, amelyben megmutatta, hogy nem 
közönséges ízléssel és talentummal meg-

áldott komponista. Ebben 
az első, nagyobb munká-
jában már mint teljesen 
kiforrott, kész muzsikus lép 
a közönség elé, akinek 
technikai készültsége és 
melódia-gazdagsága telje-
sen arányban állnak egy-
mással. 

Az operett tehát dacára 
a nyári miliőnek, csak 
annyiban „nyári", hogy 
mind a három felvonása 
a zöldben játszik, az első 
felvonás egy tiroli turista-
házban, amásodik az úgy-

nevezett Zergecsucson, a harmadik pedig, 
mintegy halvány utalásként a két első 
felvonás szabad levegőjére, a pesti Alpesi 
faluban. De e nyári miliőtől eltekintve, 
ami végtére tisztán a szerző beállításá-
tól függ, az operett komoly téli sikerek 
minden lehetőségét magában hordja, már 
amennyire az operett mint műfaj össze-
fér a komolysággal. 

Az asszonyok bolondja egy elszegé" 

KONDOR IBI 
(Polette) 

KUN, SOMOGYI, IVÁN7I, TOBLER, SÁROS!, RING, Z. KOVÁCS, FÜREDI 
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nyedett, elegáns, fialal magyar gróf, aki 
ezt a hangzatos cimet már azért sem 
érdemli meg, mert keblében hűséges, 
ideális, rajongó sziv dobog. Inkább az 
asszonyok bolondulnak utána, a Klári, 
Lili, Gizi, Tini, Lola, Marica, akiket a 
szinlap röviden „jó beosztású nők'-nek 
nevez s ez csakugyan találó megjelölés, 
tekintve, hogy három felvonáson át fut-
hatnak a daliás Saár György gróf, re-
spektive D'Arrigo Kornél után. D'Arrigo-
nak azonban nagyobb gondja van most, 
mint e szerelmes suite odaadáséra 
reagálni : neki kell megmentenie a Saár-
családot az összeomlástól. E célból pénzzé 
teszi az egész családi vagyont, a Régi 
néni (Rónai Hermin) karperecétől kezdve 
az utolsó boronáig, ami a Saár-csalód 
lomtáréban található és belefekteti az 
egyetlen reálisnak látszó üzletbe : egy 
házassági tervbe. Mert hiába, a tőzsdét 
nem elszegényedett grófok száméra talál-

„A zo a pech I ota gozmált a rándás I" 
DELLA DONNA EUGÉNIA 

(Ancsura) 
Budai SzinVör : „Asszonyok bolondja" 

Mészöly felv, 

ták ki, viszont egy jóhangzásu nemes i 
név még mindig irigylendő érték a jó 
polgári társadalom szemében. 

Saár György gróf tehát neki indul 
annak a tiroli fürdőnek, ahol találkozni 
fog a kiszemelt menyasszonnyal, Polettel, 
aki nem főúri származás ugyan, de annál 
gazdagabb s amint később megtudjuk, 
van némi sütnivalója is, hiszen egy pesti 
pék egyetlen leánya. Polett (KondorIbolya) 
és Saár György gróf nem ismerik egymást, 
nem is volna helyénvaló, hogy egy ilyen 
korai ismeretség, hiszen akkor el sem 
hinnők nekik, hogy érdekelt felek lévén, 
mindjárt egymásba szeressenek. Pedig 
ez történik. Mert György úrfi, aki a turista-
házban röviden mint a hármas ur sze-
repel és a pesti menyasszony érkezé-
sére vár, még csak nem is sejti, hogy 
az a kislány, akivel flörtölni kezd, a tu-
lajdon menyasszonya. Ha ezt tudná, 
talán nem is csapná olyan igen a s/elet 
fem neki, sem a formás, gömbölyű fo-
gadósnénak.az Ancsurának (Deila-Donna 
Eugénia), aki egyébként nem szűkölkö-
dik imádókban, mert többek közt ott 
sürgölődik körülötte Szepi, a hires turista-
vezető (Dénes Oszkár) és Tom Hatkins 
globetrotter (Gallai Nándor). 

„A zo a laki !" 
DÉNES OSZKÂR 

(Szepi) 
Budai Szinkör : „Asszonyok bolondja" 

Mészöly felv. 
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Szóval György és Polelt megismerked-
nek s anélkül, hogy közelebbit tudnának 
egymásról, lángra gyúlnak. Polett kalan-
dos hajlamú, György hevülő és igy nem 
csuda, hogy Györgynek sikerül rávennie 
Polettet, hogy vegyen részt egy kis haj-
nali autó-kirándulásban, fönt a Zerge-
csucson. Nem is lehet az olyan utolsó 
élvezet odafönt a magasban, ga bájos 
Kondor Ibivel. A fiatalok tehát a hiva-
talosan megállapított találkozás hajnalén 
autón nekivágnak a violaszinben csil-
logó Zergecsucsnak és távozásuk ugy 
hat, mint egy szerelmes pár szökése. Az 
egész turistaház fölbolygatott méhkashoz 
hasonlít, a botrány kitört és az érdekel-
tek az ifjú pár keresésére indulnak. 

Második felvonás a csúcson 
játszik. György és Polett fenn 
töltötték az éjszakát, de hála 
Polett okosságának, semmiféle 
baj nem történt. A fiatal lány 
ugyanis pezsgővel traktálta a 
grófot, aki ettől ugy elálmoso-
dott az éles hegyi levegőn, 
hogy csak a kelő nap suga-
rainál ébredt ismét öntudatra. 
Az öntudatra-ébredés pedig 
kijózanodással jár. György-
nek eszébe jut, hogy szerelem 
ide, szerelem oda, ő maga-
sabb cél érdekében jött, a 
családjót kell megmentenie a 
nyomortól és a dúsgazdag 
menyasszony ma délelőtt 
várja lent a fürdőben. Bár 
nem tagadja hogy a szive 
most mér végérvényesen lán-
got fogott, úrrá lesz érzésein 
és megvallja Polettnek, hogy 
vissza kell térnie, mielőtt még 
visszavonhatatlan hibát kö-
vetne el. 

Polett, aki most már tudja, 
hogy György a kiszemelt vő-
legény, próbára teszi, biztatja 
és György el is indul autóján, 
le a fürdőhelyre. Mialatt 
György lefelé igyekszik a szer-
petin-uton, megérkezik a men-
tcexpedició, amely a fiatalok 
keresésére irdult s most fön' 
a hegytetőn vidám mókák 
sorozata következik. Ezek kö-
pött nem utolsó az a remek-
humoru jelenet, amely Deila 
Donna és Dénes Oszkár kö-
zött játszódik és amelynek 

zenei slágere a Tambur-szám. Ezt a 
számot ma már széltében-hosszában éne-
kelik ugy Pesten, mint Budán, nemcsak 
azért mert csupa jókedvű melódia, ha-
nem azért is, mert rengeteg játék-lehető-
séget nyújt a vidám elem két főtényező-
jének, Dénesnek és Della-Donnának. Ezt 
megelőzőleg van a világjáró Tom Hatkins 
és a szép Ancsura közt egy másik mu-
latságos jelenet, amelyben Tom Hatkins, 
mármint Gallai, hipnotizálni próbálja 
Della-Donnát. Amikor a médium mór 
hipnotizálva van, Gallai igy szól : 

— Most azt fogod csinálni, amit én 
gondolok. 

— Pfuj, maga disznó ! — mondja rá 
a médium. 

DELLA DONNA, D'ARRIGO, KONDOR IBY 
Budai Szinkör : „Asszonyok bolondja" 

Mészöly felv. 
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— Csókolj meg — lihegi Gallai —, 
csókolj meg, akarom, ezTszuggesztió . . . 

— Igen . . . megcsókollak, — mondja 
az akaratnélküli Della-Donna — de előbb 
vegyél nekem egy autót. 

— Ez már autószuggesztió — válaszol 
harsogó derültséget keltve Gallai, aki ugy 
a saját fenomenális táncaival, mint azok-
kal, amiket a többieknek tanított be, 
rendkívüli sikert aratott. 

Mialatt a csúcson a vidám jelenetek 
sora kergeti egymást és Polett sebzett 
szivével kesereg, Saár György autóját 
baleset éri. Egy fordulónál a szakadékba 
zuhan és ez a szerencsétlenség kirob-
bantja a fiatal leány szivéből a vallo-
mást, hogy szereti Györgyöt. Szerencsére 
kéznél van Szepi, a hires turistavezető, 
aki kihozza a grófot a szakadékból. Na-
gyobb baj szerencsére nem történt, leg-
följebb annyi, hogy György most már 
végérvényesen lekéste a randevút és 
ezért hajlandó megkérni a kompromittált 
Polett kezét a kétségbeesett nagynénitől. 
Polett azonban büszke teremtés. Tisztán 
látja, hogy György csak a pénzéért akarja 
elvenni és ezért dacból Tómnak nyújtja 
a kezét. György viszont ugyancsak dac-
ból Ancsurának igér házasságot, amiből 
ujabb baj származik, hisz ezáltal a derék 
Szepi szivén üt fájdalmas sebet. 

„Most jövök Tutankhamen sír jától" 
GALLAI NÁNDOR 

Budai Sz ínkör : „Asszonyok bolondja" 
Mrszölv felv. 

„Ne hidd b a b á m , hogy te vagy a legelső" 
GALLAI, DENES, DELLA-DONNA 

Budai Sz ínkör : „Asszonyok bolondja" 
Mészöly felv. 

A második felvonás tehát már szabá-
lyosan kifejlett operett-cselekményt ered-
ményez : most már tudjuk, hogy kit kinek 
teremtett a jóisten, de viszont azt is tud-
juk, hogy a dolgok még nincsenek rend-
jén. Nem is volna jó, ha igy maradna 
és azért áll egy épkézláb operett három 
felvonásból, hogy a szerző végre is össze-
hozza a szerelmes sziveket annak rendje 
és módja szerint. De mielőtt még idáig 
jutnánk, álljunk meg" egy pillanatra és 
ne felejtsük, hogy a már emlitelt Tambur-
számon kivül a második felvonásnak 
még két hallatlanul népszerű slágere 
van , az egyik a Ne hidd babám, a má-
sik pedig a Tudom, hogy elmúlt már a 
nyár refrénü szeriőz-dal, amelyet Kon-
dor Ibi és D'Arrigo Koméi énekelnek 
igazán meleg hangulatot keltve. Lajthay 
Lajos, akinek Bécsben mér számos tánc-
muzsikája lett népszerű, ugy ezekben a 
számokban, mint a harmadik felvonás 
vidám Csingilingi-nótájában hálás maté-
riát adott a budapesti cigánybandáknak, 
amelyek a nyáron át el lesznek látva 
slágerekkel. 

A harmadik felvonás már Pesten ját-
szik, mint emiitettük, az Alpesi faluban. 
Hogy miért itt ? Hol láthatnók különben 
viszont a pirospozsgás Ancsurát és a 
derék Szepit ? Csakis az Alpesi faluban, 
ahol még hamisítatlan tiroliak találhatók 
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DELLA-DONNA és DÉNES OSZKÁR 
Budai Színkör: .Asszonyok bolondjá" 

Mészöly felv. 

hamisítatlan pestiekkel és vidám pesti 
hangulattal. De Ancsura lelkét nem csá-
bítják nagyzó vágyak. Van annyira egész-
séges érzéke, hogy tudja, hogy Saár 
György grófot nem az ő számára kreálta 
a szerző. Azon fáradozik tehát, hogy a 
szerelmeseket összehozza. Ebben hat-
hatós segítségére van Szepi, aki elhiteti 
a bánkódó Györggyel, hogy a dúsgaz-
dag pékmester lönkrement és így most 
már semmi sem áll a két szerelmes út-
jában. Mert operettnél az a rezon, hogy 
két ember akkor közeledhetik egymás-
hoz, ha az érdeknélküliség kétségen kívül 
áll. Az életben persze nem egészen így 
van és végeredményben meg vagyunk 
győződve, hogy Saár György gróf sem 
haragszik, amikor megtudja, hogy meny-
asszonya mégis csak gazdag. Ilyenfor-
mán, minthogy a fiatal pár sorsa nem 
kétséges többé, nyugodtan adhatjuk ál-
dásunkat a Szepi contra Ancsura házas-
ságra is és miután jóízűen kinevettük 
magunkat a nevezetlek pompás aktuális 
strófáin, azzal a jóérzéssel hagyhatjuk 
el a budai arénát, hogy páratlanul kel-
lemes estét töltöttünk el. 

Ebben pedig a szerzőkön kivül, akik-
nek érdemeit nem győzzük eléggé hang-
súlyozni, kiváló részük van a szereplők-

nek és a rendezésnek. Sebestyén Géza 
az Asszonyok bolondjához kitűnő ven-
dégeket szerződtetett, így elsősorban Kon-
dor Ibolyát, akit ezúttal először láttunk 
nagy színpadon a kabaré-sikerek után. 
A fiatal primadonna énekben, táncban, 
játékban, temperamentumban igaziprima-
donnának bizonyult és éppen olyan erős-
sége az operettnek, mint amilyen első-
rangú dizőz. Pedig ez a kettő nem min-
dig jár együtt, amint ezt sok más példá-
ból láttuk már. D'Arrigo Kornél méltó 
partnere Kondor Ibinek. Igazán hódiló 
jelenség a színpadon, jól bánik a hang-
jával, van szive, kedve és humora, szó-
val bonvivant, wie im Buch steht. Deila-
Donna Eugéniát szintén nagy örömmel 
láttuk viszont a színpadon. Ancsura sze-
repét egyenesen neki csinálta a szerző. 
Énekel, játszik, táncol, csupa kedély, 
humor, melegség. Dénes Oszkár mindig 
ilyenkor futja ki az igazi formáját : az 
Isten is a nyári Budapest örömére te-
remtette ezt a kövér fiút, aki tesli tér-
ogatát meghazudtoló fürgeséggel mozog 

D'ARRIGO és KONDOR IBI 
Budai Színkör: „Asszonyok bolondja" 

Mészöly fu' 
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a színpadon, kitűnő komikus és tánc-
akrobata. Callai Nándorról mér megem-
emlékeztünk, mint a darabban előfor-
duló remek táncok kreálójáról és beta-
nítójáról. Mulatságos szerepét humorral 
játssza meg, táncaiban pedig önmagát 
is fölülmúlja. Kitűnő Rézi néni szere-
pében a budai társulat népszerű komi-
kája, Rónai Hermin és látványosság-
számba megy a nyolc tündéri nő. Obadich 
Ica, Marossi Gizi, Somogyi Olga, Füredi 
Vera, Iványi Viki, Tóbiás Aranka, Kun 
Aranka és Sárossy Viola. Ők alkotják 
D'Arrigo női testőrségét és a három fel-
vonáson végig ragyogó keretet adnak a 
szentimentális és vidám fordulatokban 
gazdag történetnek. 

Maga az előadás már csak azért is 
a legelsőranguak közül való, mert Bródy, 
a rendező a legnagyobb készséggel sietett 
Bródy a szerző segítségére. El lehet hinni, 
hogy minden tekintetben a szerző ke-
zére járt, akár az előadás gyorsan per-
dülő tempóját, akár a kiállítás gazdag-
ságát vesszük figyelembe. A versek is 
az ő biztos kezét és muzikalitását dicsé-

„Pardon nadság ' u^, én csak ed durisda vezető 
vagyok . . 

DÉNES és D'ARRIGO 
Budai Szinkör : „Asszonyok bolondja" 

Mészöly feh\ 

KONDOR IBI és G ALLAI NÁNDOR 
Budai Szinkör: „Asszonyok bolondja" 

Mészöly felv. 

rik. Lehet, hogy e beszámoló folyamán 
nem is emiitettük minden egyes jó szá-
mát, mint ahogy megérdemelte volna. 
Hogy legalább részben jóvá tegyük ezt 
a hibát, az első felvonás Tuli ricsaj 
cimü vidám nótáját idézzük még a sláger-
számok között. Azok, akik az előadást 
megnézték, vagy meg fogják nézni, bizo-
nyára fogyatékosnak találják még e listát, 
minthogy alapjában véve minden szám 
igényt tart a népszerűségre. Tény az, 
hogy a közönség rendkívül sokat tapsol 
esténként és tény, hogy az előadást foly-
tonosan megszakítják az ujrázások, jeléül 
annak, hogy a közönség a szivébe fo-
gadia és szeretetének jeleivel halmozza 
el a legújabb budai operett-slágert, az 
Asszonyok bolondját. 

A nővérek fogyatkozása 
A három nővér nagyon smakkolt 
Mint irodalmi eledel. 
Tetszett a Gabriel Borkman is 
Melyben két nővér szerepel. 
Ezek után a Víg jövőre 
Egy nővérrel kijönni nem mer 
lay jósolja meg ezt önöknek 
Tisztelettel 

Ibsenes ember 
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Nora Gregor 
Bécs, május 74. 

Az a fiatal színésznő, 
akit Pallenberg vendég-
játékain megismer a Víg-
színház közönsége, a há-
ború utáni Bécs művészi 
életének egyik legfino-
mabb és legelőkelőbb je-
lensége. 

A Josefstädter Theater 
előadásain tiint fel, azok-
nak a francia bohózatok-
nak előadásain, amelye-
ket minálunk Budapesten 
az utóbbi években már 
nem is játszottak ; ame-
lyeknek a kémiai össze-
tételében a malackodás 
legalább olyan adaggal 
szerepelt, mint az esprit. 

Ezeknek a darabok-
nak a hősnőit ez a fia-
tal színésznő annyi Íz-
léssel, tapintattal és tar-
tózkodással játszotta, hogy 
Reinhardt, az ő ünnepi 
előadásaihoz, az elmúlt 
ősszel, a bécsi Hofburg 
báltermében, elsősorban 
az ő közreműködését kö-
tötte le. 

Nora Gregor ezeken 
az estéken is hódított ; 
nemcsak megejtő szépsé-
vel és fellépésének disz-
tingvált elegánciájával, ha-
nem, most már, azokkal a mélyebb és 
művészibb kincsekkel, melyeket Reinhardt 
emelt ki tehetségének bányájából. 

Azóta Bécs első prózai színházának, az 
előkelő Raimundtheaternek a drámai hős-
nője ; egész sereg szerepet játszott, érett, 
kitűnő művészettel, francia, angol és uj-
német darabokban, realista stílusban sze-
gény asszonyokat, stilizált szatirikus tónus-
ban előkelő polgárlányokat, expresszionista 
ritmikus tempóban hypermodern meseala-
kokat, — mindegyiket annyi becsvággyal, 
annyi művészi lelkiismeretességgel és annyi 

NORA GREGOR 

intuitív tehetséggel, amennyi nem is illik 
egy olyan művésznőhöz, aki mindezeken a 
művészi kvalitásokon fölül még a legszebb 
nők egyike is Bécsben. 

A budapestiek ő benne is hamar fel 
fogják ismerni az értékeket, hiszen a mi 
közönségünk szereti azt a tipust, arait Nora 
Gregor képvisel : a kitűnő színésznőt, az 
elegáns asszonyt, a gyönyörű nőt — és 
bizonyos, hogy Pallenberg mellett a leg-
nagyobb művészi értéket ez az uj ismeret-
ség reprezentálja. 

Ruttkay György 
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Legyőztem Breitbart legyőzőjét 
Irta : Kálmán Jenő 

Az ember nem is hinné, hogy amióta ez 
a Breitbart kibukkant az ismeretlenség kö-
déből, mennyi erős ember szaladgál Buda-
pesten. Talán a jó levegő teszi, vagy pedig 
a fokozott jó táplálkozás. (Mert kétségtelen, 
hogy soha annyi pénzt nem költöttünk a 
gyomrunkra, mint mostanság.) Itt van pél-
dául ez a Marta Farra, aki röviden női Breit-
bartnak nevezi magát, vagy Csobanoff Ilja ur, 
aki Breitbartot legyőzte. Hogy csakugyan le-
győzte-e, én nem tudom, de amikor legutol-
jára láttam Breitbartot Bécsben, amint épp 
a magyar beutazási engedélyt várta, nagyon 

le volt verve. Már pe' 
dig, ha le volt verve, 
akkor valakinek le kel-
lett őt győznie és a 
győztes, miért ne lehe-
tett volna éppen ez a 
Csobanoff llja ? 

— Ilja, ó Hja, te égi, 
. . . Breitbart nagyon c s u c j á s _ d u d o l g a t -

le volt verve 
Szakmáry rajza t am m a g a m b a n , miköz-

ben a Budapesti Szín-
ház felé robogtam, hogy példát vegyek ma-
gamnak egy erős emberről. Mi tagadás, ne-
kem gyermekkorom óta imponál a testi erő, 
szeretem azokat az embereket, akik meghaj-
lítják a vasat, bár én ennél már tízéves ko-
romban többet produkáltam. Ezek csak haj-
lítják a vasat, de én vasat ettem. És későbbt 
jogászkoromban, ha megtörtént velem, hogy 
egy vasam se volt, akkor inkább nem ettem 
semmit. Ebből is látható, hogy én se vagyok 
éppen utolsó gyerek az erős emberek sorában. 

A Budapesti Színház kapujában találkoz-
tam Feld Mátyással, aki a boldogságtól su-
gárzott. Matyi mér messziről kiabált : 

— Olyasmit fogsz 
látni, ami még nem 
történt meg a Feld-
Szinház fönnállása 
óta — mondta a di-
rektor. — Ez a Cso-
banoff egy csudála-
tos ember. Ez föl 

...Csobanoff fölemeli a Feld- fogja emelni az egész 
Színházat Szakmáry rajza F e l d - s z i n h á z a t . 

Csobanoff fölemelő hatása mór erősen meg-
látszott az egész színházon. A helyérak is 
jól voltak emelve. „De ezt már én emeltem" 
— mondta szerénykedő büszkeséggel Matyi — 
„elvégre minden csip-csup dolgot nem bizha-
tok erre a szegény Csobanoffra." 

Végig néztem az előadást és mondhatom, 
hogy sok tekintetben csalódás ért. Hiszen 
nem mondom, az is valami, hogy egy ember 
ráfekszik egy boronára és közben mázsás 
köveket kalapácsolnak a mellén, de próbáljon 
meg egyszer ez a Csobanoff öt perccel egy 
édes randevú előtt előleget kérni Feld Matyi-
tói és aztán tűkön ülni, hogy vájjon meg-
kapja-e a pénzt és ott lesz-e^időre a kitűzött, 
randevún, mint ahogy én velem akárhányszor 
megtörténik. 

Aztán itt van ez az autó-elgázolás, mint 
az előadás fénypontja. Abból áll, hogy Cso-
banoff lefekszik, jön egy hatalmas autó, 
amelyben öt ember ül és amikor mindez ilyen 

. . . akkor jön a r endőrség és nem adja meg az 
engedélyt 

Szakmáry rajza 

szépen együtt van, akkor jön a rendőrség és 
nem adja meg az engedélyt Csobanoffnak, 
mert az ilyesmihez külön elgázoltatási enge-
dély kell. A múltkor egy szegény családapát 
büntettek a főkapitányságon, mert engedély 
nélkül elgázoltatta magát a Berlini-téren egy 
autóval, amelyben pedig mindössze csak ket-
ten ültek. Mert rend az van nálunk, hála 
Istennek. 

Összegeztem Csobanoff mutatványait és 
párhuzamot vontam köztem és közte, ö vasat 
hajlít, én vasat eszem ; ő szögbe fekszik, én 
tűkön ülök : ő engedélyt kér, mielőtt az autó 
alá fekszik, én, ha egyszer el fogom maga-
mat határozni, rendőri engedély nélkül is 
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megteszem. Ö fölemeli Feld Mátyást, sőt az 
egész Feld-családot, én viszont levágtam már 
Feld Mátyást is, ami lényegesen nehezebb 
dolog. Elhatároztam, hogy megmérkőzöm 
ezzel a Csobanoffal, megpróbálom legyőzni 
Breitbart legyőzőjét. Feltűrtem tehát ingem 

. . . kihívtam Csobanoffot 
Szakmáiy lajza 

ujjait és igy szóltam megszeppent környeze-
temhez : 

— Meg fogok mérkőzni Breitbart legyőző-
jével. 

— Őrült I — suttogtak megilletődve az emDe-
rek. Tudja meg, hogy ez a Csobanoff ke-
nyérre keni magát és megeszi, mint a vajas-
kenyeret. 

Szótlanul elhagytam helyemet és a kijárat 
felé tartottam. Egy pár ember félénken és kí-
váncsian követett. A művészbejárónál meg-
fogtam egy diszletező munkást és igy szóltam 
neki : 

— Kérem, legyen szives megmondeni Cso-
banoff urnák, hogy jöjjön ki, mert itt várom. 

A diszletező munkás eltűnt és néhány 
perc múlva megint előkerült. 

— Csobanoff ur azt üzeni — mondta, — 
hogy nem jöhet. 

— Kérem, mondja meg neki mégegyszer, 
hogy azonnal jöjjön ki 1 

A munkás ujabb öt perc múlva kijött és 
megismételte az előbbi választ. Ekkor az 
érdeklődőkhöz fordulva igy szóltam : 

— Az urak valamennyien tanúim, hogy 
kihívtam Breitbart legyőzőjét, de ő nem fo-
gadta el a kihívást. Ez a fönnálló szabályok 
szerint egyértelmű Csobanoff meghátrálása» 
val, én tehát megállapítom, hogy legyőztem 
Breitbart legyőzőjét. 

S a történtek után nagy a gyanúm, hogy 
ő is valahogy igy győzte le Breitbartot. 

KAUFMANN-BANKETT AZ OTTHONBAN 
Az Otthon Klubban a magyar u j sag i ró és Írógárda szeretettel és lelkesen ünnepelte J. Kaufmannt , 
a nagynevű amerikai hirlapirót, aki ezerkétszáz dollárt hozott Amerikából a magyar újságírók jóléti 
intézményei számára. J. Kaufmann a tengeren tul, az amerikai sa j tó egyik legtekintélyesebb munkása 
és munkadója, aki ezen kívül egész sereg vállalat élén áll. Képünk a bankett résztvevőit ábrázolja : 
1. Kende Géza, 2. Heltai Jenő, 3. Biliing amerikai író, 4. Unger Bertalan, 5. Lehár Ferenc, 6. Márkus 
Miksa, 7. Kaufmann, 8. Rákosi Jenő, 9 . Barna Bertalan, 10. Huszár Károly, 11. Lenkey Zsigmond, 

12. Szomaházy István, 13. Salusinszky Imre, 14. Hevesy Géza, 15. Pály Ede. 
Harsányi felv. 
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Szózhetvennyolcezernégyszázharminchét korona 
ötvennyolc fillér lesz egy kórista havi keresete 

Tetszik emlékezni, milyen meleg volt a 
mult héten ? Pontosan emlékszem rá, sőt 
a meteorológiai intézet hivatalos jelentéseivel 
igazolhatom, hogy négy napon keresztül har-
minc fok celzius meleget mutatott a hőmérő. 

A legnagyobb meglepetés ezeken a forró 
estéken a Városi Színház nézőterén fogadta 
a Színházi Elei munkatársát, aki el volt 
készülve arra, hogy a legjobb esetben is 
gyönge félház lesz. No és kérem mi történt ? 
Egyetlen egy estén, egyetlen üres hely nem 
volt a Városi Színházban. Nem is csoda, 
hiszen A diadalmas asszonyi játsszák Kosáry 
Emmy és Király Ernő vendégfellépéseivel. 

Amikor az időjárás kezdett melegebbre 
fordulni, valamennyi színházigazgató búnak 
eresztette a fejét, csak Ábrányi Emil ült büsz-
kén és nyugodtan az igazgatói irodában,_ 
amikor Lenkey Zoltán, a helyettese már hét-' 
főn jelentette, hogy A diadalmas asszony 

^valamennyi előadáséra a hét végéig elfogyott 
minden jegy. Kosáry Emmy és Király [Ernő 
büszkék lehetnek erre a sikerükre, mert 
könnyű zsúfolt házat vonzani decemberben 
vagy januárban, de hogy május közepén 
akkora nézőtér, mint a Városi Színházban, 
minden este tele legyen, arra még a világ-
történelem kezdete óta nem volt példa. A 
színészek fenn a színpadon izzadtak, de a 
a publikum a nézőtéren észre sem vette a 
nagy meleget, hacsak nem lett melege azok-
tól a tapsoktól, amelyek minden szám után 
elementáris erővel robbantak ki. 

Érdekes, hogy A diadalmas asszony elő-
adásai alatt milyen különös tapasztalatokra 
tettek szeit a színészek. Az történik ugyanis, 
hogy valamennyi előadáson más-más szám 
a sláger. Ebből következtetve meg lehet álla-
pítani azt a tényt, hogy ebben a partiturában 
minden szám sláger. Kosáry Emmy és Ki-
rály Ernő, nemkülömben Tisza Karola és 
Sziklai József jelenések előtt fogadásokat köt-
nek, hogy melyik számot hányszor fogják 
ismételni. Ismételhetnének ők akár reggelig, 
akár hajnalig is, ha a színházi szabályren-
delet értelmében azt az előadást, amelyet 
hét órakor kezdenek, nem kellene tizenkét 
órára befejezni. Így azonban minden számot 
legfeljebb csak kétszer ismételnek és a foga-
dásokban is beállt a paritás, mert állandóan 
minden fogadó fél nyer. 

A diadalmas asszony előadásainak már 
eddig is igen sok kedves epizódja volt. Kö-
zöttük a színészek szempontjából a legérde-
kesebb az, hogy a premiér óta most már 
másodízben emelték fel : a gázsikat. Lehet-e 
a színészek szempontjából érdekesebb és 
magasztosabb egy operett, mint az, amely 
ilyen gyönyörű anyagi eredményeket hoz. 
Már ki is számították, hogyha A diadalmas 
asszony ebben arányban fog menni legalább 
százszor, akkor a századik előadásra a kar-
dalosok fizetése havi százhetvennyolcezer-
négyszázharminchét korona és ötvennégy 
fillér lesz havonként. 

SZIKLAI JÓZSEF 
Városi színház : „A diadalmas asszony" 

Angela foto 

KIRÂLY ERNÓ 
Városi szinház: „A diadalmas asszony" 

Angela foto 
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Varrják mór a „Négy frakkot" a Vígszínházban 
Nemsokára elkészül a „Négy frakk", mes-

teri kézzel szabták, szorgalmasan varrogattak 
rajta. Most már csak az utolsó simítások hiá-
nyoznak, az utolsó próbák — vagy, hogy 
még stílusosabban fejezzük ki magunkat, — 
csupán a vasalás van még hátra. És a Víg-
színház leszállítja publikumának a remekbe 
készült „Négy frakkot". A Vígszínház nem 
először dolgozik frakkon. A zöld frakk és a 
Kék frakk dicsőséges napjai élénken élnek 
a budapesti közönség emlékezetében, Bizo-
nyosra vesszük, hogy a „Négy frakk" leg-
alább is négyszer olyan nagy sikert arat, 
mint akár a Kék, akár a Zöld frakk. Pedig 
ezeknek ugyancsak zajos sikerük volt. 

A Négy frakk .'szerzője : Lakatos László. 
Vígjátékot irt, kacagtató és mégis komoly, 
nagyon komoly vígjátékot. A címszereplők? 
valóban, négy fekete frakk. Négy korrekt frakk, 
a hozzájuk tartozó fehér nyakkendővel, ma-
kulátlan ingmellel, aranyos gombbal. És a 
mellékesen hozzájuk tartozó, bennük feszítő 
vagy lötyögő négy emberrel. Négy kicsi ember-
rel, mindegyik a maga módja szerint kicsi, de 
végeredményben egyformák a hitványságban. 
A világot képviselik, jelképezik ők négyen, 
a fecsegő, a gerinctelen, az önző, a lustán 

konvencionális emberek millióit, ők négyen, 
az indiszkrét Konstantin tanár, Berényi ügy-
véd, a szellemi Olcsó János, Thuz Miklós, 
aki imádott és hevesen ostromolt ideálját, 
amint kissé kényelmetlenné válik a szituáció, 
azonnal cserben hagyja és az öreg Ralf báró, 
aki különben maga a gavalléria . . . amig az 
nem kerül néki semmibe. A négy gavallér 
egy pompás asszonynak, Irénkének, Sándor 
Ernő ügyvéd feleségének csapja a szelet. 
Sándorék nagyszerű emberek, erőteljesek, 
becsületesek és tulfinomultak. Imádják egy-
mást és mégis kitör a harc közöttük egy 
mesés drágaköves ékszer miatt. A küzdelem-
nek áldozatai is vannak ; négy frakk borítja 
a csatateret. fA szereposztás a következő : 
Sándor Ernő dr. ügyvéd — Lukács Pál 
Irén, a felesége Makay Margit 
Ibi G. Kertész Ella 
Riza — Gombaszögi Ella 
Thuz Miklós Főidényi József 
Báró Ralf - Szerémy Zoltán 
Berényi, ügyvéd Tanay Frigyes 
Konstantih orvostanár Béla Miklós 
Stöger, ékszerész Góth Sándor 
Mari, szobalány - — Sitkey Irén 
András, inas — Bárdi Ödön 

A ,NÉG7;FRA.KK" PRÓBÁJA KÖZBRN 
Balról-jobbra — M. Makay Margi t , G ó t h n é Ker tész Ella, Góth, Lakatos László, a szerző , Gombaszögi 

Ella, Tanay és Szerémy Harsányi (elv. 
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Végre egy operett, amel 
kitalálni 

A legtöbb operettel ugy van az ember, hogy 
már az első fölvonás végén, vagy legkésőbb 
a második fölvonás közepén tudja, mi lesz 
a mese vége, kik házasodnak össze és lesz-
nek boldogok. A bonvivant a primadonnával 
csókolózik össze a darab végén : a szubrett 
a táncoskomikussal. Az utolsó jelenetet mér 
előre sejti a publikum. 

Különösen a bécsi operettlibrettôkra áll ez, azt 
mondják, mind egy kaptafára készültek ésnincs 
bennük semmi uj. Két bátor osztrák operett-
iró, Oszterreicher és Horst most'azután meg-
mutatták, hogy nem kell mindegyik operett-
nek ugyanolyannak lenni, mint a másiknak. 
Lehet ám valami ujat is irni, olyan operet-
tet, amelynek se az első, se a második föl-
vonásában nem lehet még egykönnyen kita-
lálni, kinek ki lesz a Dárja a mese végén. 

Üldöz a pénz ! az Öszterreicher és Horst 
társaság operettjének a cime, Ascher Leo 
szerezte invenciózus, pattogó muzsikáját és 
Mihály István fordította magyarra az érdekes, 
mozgalmas cselekményü szövegkönyvet. A 
legújabb Ascher-operettet a Budapesti Szín-
ház mutatta be, ahol most Andor Zsigmond 
újpesti színigazgató társulata és vendégmű-
vészei szerepelnek. Már eddig is, az első szép 
májusi napokra valóságos búcsújárás indult 
esténként a Városliget felé : május közepétől, 
az Ascher-premíértől kezdve pedig valósággal 
kétszer annyi ember igyekszik a liget felé, 
mint eddig. Mindenkit érdekel, milyen érzés 
lehet az, amikor valakit üldöz a pénz és nem 
tudja sehogyan sem elkölteni 

Egy bérház legmagasabb régiójában, tipi-
kus bohém-műteremben kezdődik az operett. 
Három testi-lelki jóbarát, bolondos jó cim-
bora él itt együtt rózsás bohém-életet : Ervin, 
Muki és Hugó. Muzsikus az egyik, költő a 
másik és festő a harmadik. Tehetséges, ked-
ves fiuk valamennyien, jószivüek, de nagyon 
könnyelműek, ók hárman azok, akiket üldöz 
a pénz. Pardon, abban a pillanatban, ami-
kor fölmegy a függöny, még nem egészen 
igy áll a dolog. Mukiékat ekkor még egyál-
talán nem nyugtalanítja a dolog, hogy hová 
tegyék a pénzüket. Sok-sok minden kellene, 
csak kerülne pénz hozzá . . . 

A bohémfiuk szivének reményét állandóan 
Ervin táplálja, aki nem olyan könnyelmű, 
mint társai, komolyabb valamivel és mindig 
van kis spórolt pénze. Muki és Hugó nem 
esnek kétségbe, amíg zeneszerző komájukat 
látják : nála mindig akad egy kis vacsorára-
való pénzmag. Ervinben reménykednek a 
költő és festő: várják, mint a szentlelket, 
mert a komponista zongoraórákat ad és 
egész szépen keres. 

Megérkezik a zeneszerző, de pénz helyett 
szenzációs hirrel : 

— Pár nap múlva milliomosok leszünk ! 

nek nem lehet könnyen 
a végét 

Elmondja, hogy legújabb kompozíciója na 
gyon megnyerte a tetszését egy dúsgazdag 
mecénásnak, aki örömmel ajánlotta föl neki 
milliós pályadiját. 

— Gazdagok leszünk — örül a két fiu, 
de Ervin lehűti lelkesedésüket. A pályadíj 
kiadása szokatlan föltételhez van kötve. Csak 
akkor kaphatja meg a zeneszerző a pénzt, 
ha teljesen szegény és nincs egy árva kraj-
cárja sem. 

Most jön a bökkenő : a zeneszerzőnek meg-
van a kis összegyűjtött tőkéje, amelyen tul 
kell adni a legrövidebb idő alatt. 

A második fölvonás a díjkiosztás előtt ját-
szódik egy nappal, amikor a három bohém 
kézzel-lábbal azon van, hogy túladjanak pén-
zükön. A pénz azonban üldözi őket, ragasz-
kodik hozzájuk. Hiába dobják ki az ablakon, 
azonnal akad egy becsületes megtaláló, aki 
a pénzt visszahozza és hiába akarnak adós-
ságot fizetni, a hitelező visszautasítja őket : 

— Ugyan, csak nem fogadok el a nagy 
művésztől hitvány pénzt ! 

S amíg a pénz üldözi a bohémeket, a sze-
relem sem marad távol tőlük. Gazdag úrilány 
szeret bele az ünnepelt komponistába, Mu-
kival és Hugóval pedig két bájos, fiatal leány 
flörtöl : Guszti és Mila. 

A harmadik fölvonás meglepő, nagyszerű 
megoldással szolgál : uj, friss és érdekes a 
befejezés. Az Ascher-operettben pompás pri-
madonna-szerephez jut Antal Erzsi. A három 
bohémfiut Járay Sándor, Bellák Miklós és 
Dénes György játssza. Járayra még az Eskü-
téri Színházból emlékszünk, ahol mint Németh 
Juliska partnere aratott megérdemelt, meleg 
sikert. Szeretettel fogadták most is ezt a te-
hetséges bonvivant, Bellákkal, az újpestiek 
kedvenc táncoskomikusával és Dénessel, a 
Vígszínház tehetséges tagjával együtt. Ügye-
sen táncol, rengeteg tapsot kap Betegh Bébi, 
a Városi Színház tagja, aki most újból iga-
zolta. milyen vérbeli szubrett. Horuáth Böske 
alakítása csupa közvetlenség, sikk. Nagyon 
jó Várnán László mulatságos figurája, kisebb 
szerepeikben Gách György és Polgár Gyula 
tűntek föl. 

A rendezés Gulyás főrendező érdeme. A 
zenekart Andor Zsigmond igazgató dirigálta 
hivatottsággal. 

Láthatatlan pointe 
A láthatatlan hercegnő-bői 
Ez a tanulság vágható : 
Darab és díszlet láthatatlan. 
Csupán a reklám látható. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Nagykanizsán a színházban 
nem hivatásos színészek játsza-
nak, hanem műkedvelők. Ál-
landó, elsőrangúan szervezett 
társulata van a Zrínyi Miklós 
Irodalmi és Művészeti Körnek, 
amelynek kitűnő gárdája egy-
másután játszotta el a fővárosi 
színházak legnagyobb sikert ara-
tott operettjeit. Most négy napig 
játszották végig táblás házak 
mellett Kálmán Imre operettjét, 
a Hollandi menyecskét. 

A Hollandi menyecske föltűnő 
sikere elsősorban Schloss Sári 
érdeme. A bécsi Stadttheater 
művésznője elment szülőváro-
séba vendégszerepelni. Az ope-
rett címszerepét játszotta bájosan, 
közvetlenül. Usingen trónörökö-
sének szerepében a legjobbat 
produkálta a nagykanizsaiak ta-
lentumos mükedvelő-bonvivantja 
Scheer György, akinek nagy-
szerű hangja van és stílusosan, 
kifejezően játszik. Ő az előadá-
sok lelke, aki bátran versenyez-
hetne sok hivatásos színésszel is. 

Jókedvről, kacagásról bőven 
gondoskodtak Babies József, aki 
Sterzel Udo szerepét játszotta 
és Engelleiter Dezső, aki Stopp 
főudvarmester szerepében volt 
kitűnő. Itt adjuk különben az 
előadás szín lapját: SCHEER GYÖRGY és SCHLOSS SÁRI 

„Hollandi menyecske" két főszerepében Fitos Gyula felv. 
Jutta hercegnő 
von der Wey de Elly bárónő, 

első udvarhölgy 
Webelhors t Salina bárónő, 

főudvarmes temő 
Eberius, udvari marsall 
Stopp, főudvarmester 
Adalbert hg., Jut ta nagybátyja 
Pál, Roderich herceg, Usingen 

trónörököse 
Dr. Sterzel Udo, Usingen 

rendkívüli követe 

Udvarhölgyek 

Apródok 

Menyasszonyok ... 

Oppel Usingeni miniszter — 
Seydenhecht „ „ 
Trockenrot „ „ 
Darm Glücksburgi miniszter 
Winterhorn „ 
Korngold „ » 
Nepomuk kocsmáros 

Schloss Sári 

Harsay Gizi 

Fürs t Bözsi 
Németh Györjjy 
Engelleiter Dezső 
Mattesdorfer S. 

Scheer György 

Babies József 
Fischer Böske 
Bittera Margit 
Offenbeck Manci 
Fischer Manci 
Schwarz Böske 
Pléh Manci 
Holczer Elli 
Pasqualetti Mária 
Bogatin Katalin 
Vindis Teri 
Bród Manci 
Vozner Ferenc 
Fehér István 
Kurucz Imre 
Martincsevics F . 
Lőrincz Lajos 
Ardai Béla 
Somogyi 

Postakocsis ... 

Hollandi lányok ... 

Tiedemann, a wykzeei jacht-
klub elnöke 

báró Seeberg, a jachtklub tagja 
von Melow _ „ 
von Zikwey „ „ 
báró Schlidov „ „ 
von Wajdelwey „ „ 

Udvari méltóságok 

Lakályok 

Az előadás sikeréért Szabó István rendező és Ketting Ferenc karnagy 
sok dicséretet. Munkájukat tudás, művészi ízlés jellemzi. 

Németh György 
Bittera Manci 
Bogatin Katalin 
Bród Magda 
Holczer Elly 
1')scher Manci 
Offenbeck Manci 
Pléh Manci 
Pasqualett i Mária 
S chwarz Böske 
Vindis Teri 

Fehér István 
Vozner Fe renc 
Martincsevics F. 
Lőrinczy Lajos 
Ardai Béla 
Kluger Józsei 
Jámbor József 
Jerausek Jenő 
Tánczos István 
Öveges Jenő 
Schrancz Jenő 
Sztankó József 
Korpics Ferenc 
Zalai F e r e n c 
Szalay István 
Sipos Zsigmond 
1-ngelleiter Rezső 

véges László 
Tury István 

könyvelhetnek el 

Ahol állandó színháza van a műkedvelőknek 
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INTIM PISTA, mik az utazási for-
galom hirei? Ki érkezik, ki távozik7 

— Érkezett Pallenberg, ami nem-
csak a publikum számára jelent eget-
verő mulatságot, hanem Bohemia 
belső lakosságának is. Pallenberg 
a földkerekség legviccesebb társal-
gói közé tartozik. Pesti tartózkodá-
sának már első napján oldalnyilallást 
kaptak itteni barátai a nevetéstől, 
mert Pallenberg elkezdett angolul be-
szélni, noha nem tud angolul, de a 
nyelv hangzását pompásan utánozza 

SARKADI VILMOS t 
a Mapyai Artisra-Egyesület alelnöke, akit az ar-
tista é s szinész-társadalom nagy és bensőséges 
részvétele mellett temettek el a mult héten. Sar-
kadi mint szinész és mint artista egyaránt művész 
volt, hosszú ideig já t szo t t Pesten is és kedvenc 
volt a publikumnak. Évekig volt a pozsonyi szinház 
főrendezője, legutóbb a kis Komédia sz ínpadján 
játszott . A hivatalos tes tüle tek szónokai őszinte 
gyásszal búcsúztat ták el Sarkadi Vilmost, akit min-

denki szivből szeretet t 
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és értelem nélkül összerakott angolos 
szótagokkal olyan folyékonyan szó-
nokol, hogy született angolok zavar-
tan bámulva hallgatják. Ugyanilyen 
nagyszerűen tudmagyarulis beszélni, 
ami ugy hangzik, mintha egy kis-
gazdát hallana az ember, de az 
egésznek egy betű értelme sincs. 

— Kik a pesti barátai ? 
— Legbensőbb és legrégibb pesti 

barátja Márton Miksa, aki most 
Párisban tartózkodott, de Pallenberg 
vendégjátékának hirére hanyatt-hom-
lok rohant haza. 

— Még ki jött ? 
— Pestre érkezett Medgyasszay 

Vilma, a férjével, Vámos Árpáddal 
együtt. Voltaképpen ezt nem is volna 
szabad elárulnom, mert Mimi szigorú 
titokban és inkognitóban jött, hogy 
Pestről falura utazzék és kipihenje 
idei külföldi szezonját. 

— És még ? 
— És még hirt kaptam arról, hogy 

Hopkins, a legismertebb amerikai 
színházigazgatók egyike, nemsokára 
megérkezik Pestre. 

— Viszont ki utazott el ? 
— Például Bázár Gitta. Aki nem 

ment egyedül. Meghívta pár hétre 
Párisba és magával is vitte régi barát-
nőjét, Kürti Sárit. Most különben di-
vat, hogy külföldi karriért csinált ma-
gyar nők a régi barátnő személyé-
ben egy kis Budapestet látnak ven-
dégül maguknál. A szép Zulejka,% 

aki keleti táncaival tünt fel annak-
idején Pesten, kiment külföldre és 
most saját nagyszerű orfeuma van 
Párisban, jobban már nem is mehet 
neki. Ő is meghívta egy régi barát-
nőjét, Tamás Benő feleségét. Tamás 
már alig várja az asszonyt és azo-



SZÍNHÁZI CLET 47 

kat a jó cigarettákat, amiket a fele-
sége ái tud hozni a határon. 

— Ki még ? 
— Karsavina is elutazott. Ez ugyan 

nem újság, de az már nem érdek-
telen újság, hogy Bécsben, ahol most 
vendégszerepelt, pontosan ugyan-
olyan incidensei voltak a zenekar-
ral, mint nálunk. Ugy látszik, nem a 
Vígszínház zenekarában volt a hiba. 

— És? 
— És utazni szándékozik Mészáros 

Giza is, aki nagyszerűen spekulált, 
mert a kellő pillanatban kontreminbe 
ment a papírjaival, a baisse segít-
ségével komoly pénzt nyert és el-
határozta, hogy kellemes nyarat csi-
nál magának, még pedig a Lidón. 

— Házassági hir ? 
— Kedden délben, amikor a „ Tü-

nemény" főpróbájáról jöttem, egy 
konflison szembejöttek velem Heltai 
Jenő és Gách Lilla, akik épp akkor 
hagyták el az anyakönyvvezetőt. Az 
uj párnak igy én gratuláltam 
először. 

— Külföldről mi hir ? 
—Vészi Margittól hozott ize-

netet egy ismerős a bajoror-
szági Walchensee mellől. A 
kitűnő irónő lesült, mint egy 
ciyányasszony és megtanult 
főzn i. 

— Belföldről ? 
— Lakatos László megvált 

azUnió-szinházakdramaturgi 
állásától, mert déli tizenkettő 
és kettő között kellett hivatalos 
órát tartania, már pedig a 
„Magyarország" szerkesztő-
ség énekis éppen ebben az idő-
ben van rá legnagyobb szük-s 

sége. Miklós Andor és Beöthyi 

László, mivel Lakatos mindakettőjük-
nek fontos ember, személyesen ültek 
össze, hogy a hivatalos órákat meg-
próbálják összehangolni, de nem 
ment a dolog. Lakatos tehát marad 
a „Magyarország"-nál 

— Pletykát tud-e ? 
— Akár kettőt is. Az egyik egy 

tervezett, de meg nem történő házas-
ságról szól. Nemrégen még a kabaré-
művésznő is, a szép fiu is egyaránt 
terjesztették, hogy összeházasodnak, 
most egyaránt cáfolják mindaketten. 
A másik nem házasságról szól, sőt 
ellenkezőleg : szerelemről. Egy mű-
vésznő, aki külföldre ment férjhez, 
hazalátogatván Pestre, találkozott 
hajdani pesti szerelmével és ugy örül-
tek egymásnak, hogy elutaztak titok-
banOlaszországba.Kezüketcsókolom. 

— Hova ? 
— Természetesen Pallenberg-jegye-

ket vadászni ismerősöknek. Viszont-
látásra. 

n BÁBJÁTÉK 
a Rákost-isko/a nöxenaékeinek vizspaelőetfása. A szereplők: 
Fr iedmann, Dán, Szabolcs, Mátrai, Vanay, Eva, Saári, Gerstler, 

Szeghalmi. Az előadást Ditrichné tanitotta be. 
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Mi a tanulság? 
Megkezdődött a Színházi Élet pünkösdi 

kollokviuma és a szorgalmas olvasók egy-
másnak adják a kilincset, hogy levizsgázza-
nak mindabból, amit láttak, hallottak és ol-
vastak. A beérkezett anyaghalmazból meg-
állapítható, hogy olvasóink elsősorban a 
mostanában játszott és műsoron levő dara-
bokra reflektálnak, amiből örvendetesen meg 
lehet állapítani, hogy a színházak iránt való 
érdeklődés még az előrehaladt szezon elle-
nére sem csappant meg. Régi olvasmányok, 
vagy réglátott darabok tanulságai a bekül-
dött anyagban alig találhatók. Itt közöljük 
egyébként az e heti pályázatokat : 

Végállomás : 
Tanulság : A férfinek a kötelességteljesí-

tés mellett sem szabad családját elhanya-
golnia. 

Bedő B. Róbert 
Teréz-körút 46. II. 7. 

János vitéz : 
A szerelem erősebb, 

mint a halál. 
Fischer Endre 

IV., Fe renc József-rakp. 22. 

Gyurkovics lányok : 
Tanulság : „ A jó há-

zassághoz nem kell 
hozomány" . . . 

Machál Jennyke 
I., Ferry Oszkár- u! 19. 

(Póttanulság : A jó tanulsághoz nem kell 
eredeti fogalmazvány. — A szerk.) 

Tóth László, Májusfa : 
Tanulság : 

Pierrot I Hogyha tőlünk a szép magasba vágyói, 
A testet hagyd a földön s a lélek száll magától 
Mert máskülönben újra visszakerget 
A bérc fokáról zajos életünk 
S a szívhez jött test nem lel égi kertet, 
Csak késő jajszót : Oh, mi lesz velünk ? 

Szentmiklóssy István 
V., Hajnal-u. 8. II. 19. 

Marinka, a táncosnő : 
Tanulság : Még az sem baj, ha az em-

ber könnyelműen odaadja magát egy ve-
szedelmes játékhoz, ha ebből olyan jó 
szövegkönyv keletkezik, mint a Marinka. 

Szegő Endre 
Nagykanizsa 

Sirokkó : 
Tanulság : A statisztika szerint nagy 

énekesnők házasságából ritkán származik 
igazi boldogság. Ezt egy statisztikus férjnek 
előre tudnia kellett volna. 

Pártos Kálmán 
III., Bécsi-ut 30. 

Árnyék : 
Tanulság : A bűnös 

szerelem mindig követ-
kezménnyel jár, ezért 
célszerű a tiszta szere-
lem, mert ha áldozatok-
kal jár is, de meg van 
az eredménye. 

A következmény Szántó János 

(Póttanulság : E tanulságban a bűnös 
szerelem következménnyel jár, a tiszta sze-
relemnek viszont eredménye van. Megálla-
pításra szorul, hogy mi hát a különbség 
következmény és eredmény között.) v 

A Sárga kabát: 
Tanulság : Az emberek gyakran vágy-

nak egzotikum után, de aztán rájönnek, 
hogy az idegen környezet és az idegen 
faj misztikuma csak a mi szemünk prizmá-
ján keresztül szép, a mi fantáziánk adja 
meg varázsát. 

Az Ur szölleje : 
Tanulság : Minek 

iszik az olyan ember, 
akinek nem birja a 
természete ? 

Horváth János 
Budapest 

Hazajáró lélek: 
E szimbólumok-

ban gazdag darab 
végpointe-ja gyanánt akkor tér vissza a 
megbolygatott szivekbe a nyugalom, amidőn 
a villanyszámlákkal járó hivatalnok az ön-
gyilkos férj maszkjában nyugalomba megy 
és végképp bucsut vesz a családtól. Ta-
nulság : Mindig szerencse, ha többé senki 
sem jelentkezik a villanyszámlával. 

Gábor Mátyás 
Lógody-utca 16. 

Előjáték a Lear királyhoz : 
Tanulság : Válságos pillanatokban többet 

ér a vakmerő szemtelenség, mint az igaz-

A diadalmas asszony : 
Tanulság: Az asszo-

nyi akarat előtt nincs 
akadály. De ennek az 
akaratnak hasznos és 
egyetlen segítőtársa a 
szépség. Csúnya, vagy 
jelentéktelen asszonyok 
akarata előtt bizony nem 
nyílnak meg a zárak. 

Guth Böske 
Révay-utca 12. 

A szerelem erősebb. 
mint a halál 

Sebestyén Rózsi 
Szekszárd 

Minek iszik az ember? 

ság bevallása. 

Nem nyitnak meg 
a zárak 
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Beköszöntő 
Irta : Szomaházy István 

A Színházi Élet uj rovatot nyit mai, 
pünkösdi számában : uj rovatot, mely lát-
szólag oly messze esik színháztól, iroda-
lomtól s minden egyéb művészettől, mint 
Apostag a szaharai sivatagtól. De ez csak 
látszat. A tőzsde, ahol a pénzt forgatják, 
láthatatlan kis csatornákon keresztül az 
élet minden mozzanatával kapcsolatban 
áll s a pénzpiac szilárdsága vagy lanyha-
sága, a menydörgésszerü zaj, mely a hossz 
napokon a tőzsde csarnokait betölti, a 
kísérteties csönd (melyet a laikus még 
mindig pokoli lármának vélne) szervesen 
összefügg minden egzisztencia sorsával, 
akár léha mámorban, akár mindjobban 
fogyatkozó reménységekkel várja a bizony-
talan holnapot. A névtelen kis szürszabót, 
aki világéletében sem hallott a Lichtigről 
vagy a Zabolairól, végeiedményben éppúgy 
érdekli a kurzusok magassága vagy ala-
csonysága, mint a pesti szédelgőt, aki 
munka hijján egyik napról a másikra akar 
milliókhoz jutni. Érdekli, bár ő nem is tud 
róla, mert a vidéki szürszabó anyagi vi-
szonyai is sok részben attól függnek, hogy 
mit mutat a világtőzsdék szeizmográfja. 
Lesz-e husocska vasárnap délben, jut-e ci' 
pőre a gyereknek, nyári ruhára a mártir-
aszszonynak, meg lehet-e szerezni a mosó-
szappant, a pólyásbaba tejecskéjét, össze 
lehet-e kuporgatni annyi pénzt, hogy két-
hetes nyári vakációra teljek belőle; mindez, 
bár hihetetlennek látszik, a tőzsdétől függ, 
melynek tagjai közt akadhatnak szélhá-
mosok, de amely a maga egészében mégis 
az egész ország anyagi erejének fokmé-
rője. A tőzsdéről szólva, nem csupán a 
rablólovagokra, a betörőkre, á mások kárán 
élősködő lelkiismeretlenekre, az eszes go-
poszokra, a semmitől vissz a nem riadó 
hazardőrökre szabad gondolni, hanem a 
sok millió es millió névtelenre is, akik-
nek sorsa, láthatatlan telefondrótokon ke-
resztül, a kaotikus terembe fut össze, 
ahol a szemmel nem látható portékát 
árulják. 

A Színházi Életnek ez az uj rovata nem 
a napilapokat, nem is a közgazdasági új-

ságokat akarja imitálni : a komolykodó 
s7aktudást nem bocsátjuk be hasábjainkra. 
Rovatunk a laikus közönség számára ké-
szül, inkább belletrisztikai, mint közgazda-
sági s íróinak az az ambíciója, hogy az is 
megértse őket, aki sohasem hallott limitről 
vagy középkurzusról. A tőzsde figurái, 
szervezete, ezer tréfája, érdekes intimitása, 
shjátságos humora, noha komoly jellem-
rajza : ez az, amit le akarunk fényképezni 
a Színházi Életben, nemcsak betűkkel, 
hanem szemléltető illusztrációkkal is. Nem 
akarunk nagyképűek és unalmasak lenni, 
ezt átengedjük annak a tekintélyes beava-
tottnak, aki az utcán, a klubokban, a bank-
szobák párnás ajtai mögött egyképpen 
meg tudja magyarázni neked, miért megy 
tönkre minden ember, aki a tőzsdéhez 
szagol, vagy miért lesz okvetetlenül gazdag 
emberré, aki a viszontagságos időkben 
papírokba fekteti eladott szőnyegei érát. 

A tőzsde is komédia, mint minden a 
világon, de igazi közönsége nem a szinház 
épületében van, hanem végeláthatatlan tö-
megekben szorong a kapukon kivül, fényes 
lakásokban, falusi házikók zsuppfödele 
alatt, a gyárak munkaasztalánál, a hullámzó 
vetések közt, ahol izmos kezek forgatják 
a sarlót. Ők mind érdekelve vannak a 
mindennapi tülekedésben, melynek itt van 
a színpada. Lehet, hogy jótékony eső hullik 
innen reménységünk vetésére, lehet, hogy 
halálos fagy, mely minden életet megder-
meszt. Az agyvelőket, melyek itt dolgoz-
nak, nagyobb felelősség terheli, mint a 
legfőbb íiróét, aki megföllebbezhetetlen 
ítéletét kimondja. 

Hazárd hajlamaid hizlalását, nagyképű 
fejtegetéseket ne várj tőlünk, kedves ol-
vasó : egyszerű képeket fogunk eléd állí-
tani, melyben e groteszk világot meglát-
hatod. Nem tudósok akarunk lenni, csak 
közönséges idegenvezetők, akik megma-
gyarázzuk neked mindazt, amit a magad 
laikus fejével meg nem értenél. Lehet, 
hogy tanulsz valamicskét, lehet, hogy mu-
latsz a komédián: mi igyekezni fogunk, hogy 
ebben is, abban is a segítségedre legyünk. 



Ujjlenyomatok a tőzsdéről 
I. 

Tízenkét óra. A poros, kavargó nagyte-
rembe a jobboldali kisajtón át egy zömök 
úriember fordul. Szimpla felöltő van a vállára 
vetve, alatta kék zakkó, dus fürtökkel ékes 
fején lengő, fekete kalap, valamivel kisebb, 
mint az exótikus Palágyi Lajosé, de jóval 
nagyobb, mint ahogy a divat előirja. Hosszú 
szipka kandikál a fogai közül, a szipkában 
még hosszabb szivar s ezzel a dupla villám-
hárítóval maga előtt megy neki a piacnak. 
Most fordul a Keszthelyi-cég fülkéje elé, 
elhagyja a Spódiumot, majd az Óceán felé 
kanyarodik. Lökdösik jobbra, taszítják balra, 
nem tér ki, de nem is tolakszik, lassan, 
szinte méltóságosan vitorlázik tovább. Fiatal 
gyerkőcök rátaposnak a lábára és még nekik 
áll feljebb, van, aki hangosan morog, amiért 
a szivarjával zavarja a forgalmat, akad aki 
a terembiztost emlegeti . . . Nem ismeri senki, 
nem is nézik az arcét, mialatt Scherz titkár 
háta mögött feszíti meg evezőit : a felöltőjét 
háromszor is meg kell kapnia, hogy le ne 
maradjon a hátáról és valóságos isten csu-
dája, hogy végül mégis horgonyt vethet a túlsó 
parton, az Angol-Magyar bank páholyánál . . . 

A másik oldalajtón ugyanekkor egy fürge 
alacsony ur galoppozik be a nagy csarnokba ; 
legényesen, mindig mosolyogva, ruganyos, 
szinte katonatiszti tempóban surran a kulissz 
felé. Könnyedén siklik ét a kosztpénzkreclin 

s máris a nagy Ganz vidékét járja. A szemei 
táncot ropnak, egyszerre fölfelé néz, még 
tüskés, rövid hajával is figyelni látszik : egy 
kicsit élesen, egy csöppet idegenül, de sok 
jóindulattal és elnézéssel szemléli az izzadt, 
nekivadult falkát, amely körülötte üvölt. Őt 
sem ismeri senki, vele sem törődik a tömeg, 
de itt nincsenek konflikusai, kikerüli a no-
tórius rohanókat, félreáll a pocakosok elől 
és előbbre engedi azt, aki meglöki. Csupa 
udvarias gesztus, csupa előzékenység ez a 
kis, egyébként katonás úriember, aki most 
figyelve áll meg a Közúti előtt. Egy pilla-
nat csak : 

— Adtam I — csap le egy mérges hado-
nászó sziriaira és apró noteszt vesz elő. 

— Kétszer ? — kérdik tőle. 
— Nem, négyszer. 
— Igen, Laky-Szamekl — mondja azután — 

Köszönöm I — ceruzája végig szalad a papí-
ron és már cikkázik továkb a Schlick felé. 
A hullám itt megszorítja, elkapja, szinte a 
hátára veszi és máris odavágja az Angol-
Magyar bank páholyához. Ott áll a zömök, 
hosszú szipkás úriember, a lengő fekete ka-
lappal fürtös fején, nekitámaszkodik renyhén 
a korlátnak. A szük ösvényen egymáshoz 
érnek, hopp — majdnem összeütközés tör-
ténik, a tekintetük most egybevillan : nem 
ismerik egymást . . . 

Krausz Simon marad, Ereky Károlyt viszi 
tovább a tömeg. Nem ismeri őket senki s ők 
sem ismerik egymást . . Kósa Miklós 

•-t 
ESETT A BUZA ARA Í 

Felvételek a Tőzsdéről Phot. Harsányt 
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Tőzsdediszponensek a 
Irta : Kreutzer Je 

ügyvezető 
Jó néhány emberöltő 

mult el azóta, mióta 
Wertheimer Adolf, a 
Pesti Magyar Kereske-
delmi Bank ügyvezető 
igazgatója és tőzsd;-
ügyeinek legfőbb irá-

WERTHE.MER ADOLF t a g Í S " ' 5 Z S d é ' 
nek. ü a tőzsde úgyne-

vezett nagy „mogulja", akit ugylátszik a régiek 
hagytak itt „magul" az uj nemzedéknek-

Előtte, vele együtt nőtt naggyá, hatalmassá 
az értéktőzsde, amely a gazdasági életben 
csak olyan szerepet tölt be, mint a színházak 
a kulturában s melynek irányitói felé ép ugy 
néznek, mint a színházi élet irányítói felé. 

Az utóbbi esztendők nagy mozgalmai, viha-
ros üzletmenete, mely az emberi idegeket 
erős, kemény próbára tette ugylátszik 
Wertheimer Adolf idegeinek mit sem ártott. 
Akár pusztuló vihar tombolt a tőzsdén, akár 

tőzsdediszponensekről 
nő, a Hazai Bank 
igazgatója 

izzó volt a hangulat, 
ő mindég szilárdan f i a 
állt a vihar közepette. H 
Kiváló szaktudás, nagy H 
gyakorlati érzék jellem-
zik ezt az izig-vérig 
bankembert, aki a „ga-
Iizische" „Kárpátok- KREUTZER JENŐ 
tói — az Adriáig" min-
den papírnak genazisát ösmeri. Az utolsó esz-
tendőkben nyaralni is ritkán járt, mert az a 
nézete, hogy a legjobb nyaralóhely a tőzsde, 
ha az embsr formában van. Tőzsdejóslatokba 
ritkán bocsátkozik, jó barátai és ösmerősei, 
akik tippekért fordulnak hozzá, csalódottan 
távoznak. Dédelgetett papirosa : a»Salgó, de 
erre vonatkozóan is, amikor egyik legjobb em-
bere megkérdezte, mit csináljon, lakonikusan 
ezt felelte: „Salgót venni nem kell félni, jó 
lesz, ha mindnyájan vesznek, én nem el-
lenzem". 

BESSZ VAN, ANEKDOTÁZNAK 
Felvételek a Tőzsdéről Phot Harsányi 

I 
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Nyilatkozik Faludi Jenő dr. 
Faludi Jenő és Sándor a Vígszínház 

volt igazgatói, amióta a színházat dollá-
rokra cserélték fel, a színigazgatói pályá-
ról a bankigazgatói pályára térlek át. 
Ma a Magyar-Amerikai bankot igazgat-

ják éppen olyan kitűnően, mint annak-
idején a Vígszínházát. A metamorfózis-
ról Faludi Jenő ezeket mondotta a Szín-
házi Életnek. 
— Nagyon röviden felelhetek erre a kér-

désre, hogy miért lettem bankigazgató. Tud-
tam nagyon jól, hogy színházat csak dol-
lárokért tudok majd venni, ezeket a dol-
lárokat meg kell keresni. A Magyar-Ameri-
kai bank utján megy ez legkönnyebben : 
ezért lettem a Magyar-Amerikai bank igaz-
gatója. 

— Kitűnően érzem magamat a bankigaz-
gatói szobában, de nehezen várom azt az 
időt, amikor egy uj darab szereposztása 
lesz a legnagyobb gondom. 

A Váradi 
Krausz Simon titkárnője, aki szigorúbb, mint egy királyi ügyész 

A neve fogalommá lett minden pesti előtt, jon. Aki eléje jut, annak minden kívánságát 
aki bankkal, tőzsdével, pénzügyekkel foglal- teljesíti, — igen ám, de ilt bökkenő : a tibeti 
kőzik. A Váradi ! Süldő bankfiuk, edzett köz- lámát nem őrzi ugy a papok serege, mint 
gazdászok, kegyelmes urak, akik valamiféle Krausz Simont Váradi kisasszony. Valami 
nexusban állnak azzal a 
világgal, ahol a pénz do-
minál, épp ugy ismerik a 
Váradi nevet, mint a Po-
jovicsét vagya Teleszkyét. 
Pedig tulajdonképp már 

t\ is Váradi Annának 
livják, hanem Bohátka 
Vlátyásnénak. 

Ha nem egy kedves és 
'inom nőről volna szó, azt 
ehetne mondani, ő az a 
nesebeli sárkány, aki a kin-
:sesbarlang bejáratát őrzi. 
/áradi kisasszony — bár 
érjhez ment, mégis Váradi 
[isasszonynak hívják — 

Krausz Simon titkárnője. Bízvást el lehet 
nondani, hogy Magyarországon ez a legnehe-
:ebb állás. Nem a munka miatt, ámbár csodála-
os energiával győzi azt is, hanem azért, mert ő 
I rostáló gép, mely az Angol-Magyar Bank 
lires vezérét az alkalmatlan látogatók elől 
negvédi. Minden pesti ember tudja, hogy 
Crausz Simont a jó Isten minden tehetséggel 
negáldotta, csak egyet tagadott meg tőle : 
iéptelen arra, hogy valakinek nem-et mond-

A VÁRADI 

csodálatos szimattal érzi 
ki az emberekből a tola-
kodót, a szószátyár!, az 
ostoba tervekkel jövő ka-
landort, a szélhámos fez-
őrt, az álhirlapirót, aki 
nagyképűen be akar jutni 
az elnök szobájába. Vá-
radi kisasszony erején, 
energiáján,okosságán nem 
tud áthömpölyögni az ára-
dat, mely naponként meg-
ismétlődik ; fanatikus ra-
gaszkodással és éleslátás-
sal áll őrt a vezér szen-
télye előtt s nincs az a 
furfang vagy taktika, mely-

lyel az ő fölényes emberismeretét megtévesz-
teni lehetne. 

Egyébként ő a Krausz Simon lelkiismerete : 
gondosan számon tartja a vezér napirendjét, 
figyelmezteti a dolgaira s egy óramű pontos-
ságával dirigálja azt az őstehetséget, mely 
voltakép ma is a régi bohém, bár az ország 
ezer érdekszála fut össze a kezében. Itt a képe. 
Meglátszik ezen a mosolygó arcon, hogy egy 
királyi ügyésznél is szigorúbb tud lenni ? 

A legjobb információkat a PESTI TŐZSDE közli. Szerkeszti : 
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OTTLYK TIHAMÉR, 
minden adminisztratív ügy kitűnő intézője a pesti tőzsdén. Egyúttal geniális festő, aki legközelebb kollektiv 

kiállítást fog rendezni képeiből 

Egy színésznő, 
Somogyi Nusi éppen a telefonkagylót fogta 

és nevetve szólt : 
— Hát ha biztos tipp, vegyenek kétszeri 
Azután, szinte átmenet és kérdés nélkül, 

beszélni akart legújabb szerepéről, amit majd 
a Blaha Lujza Színházban játszik, mert azt 
hitte erről jöttünk érdeklődni. Amikor meg-
hallotta, hogy a tőzsdén való játékáról, a 
hosszról és besszről akarunk beszélni, kicsit 
csodál,kozva rázta meg a fejét. 

— Én és a tőzsde? kezdte — hát nem 
tegadom, volt már ott is egy-két hálás sze-
repem. Először a Kőszén, ezt a tőzsdei szere-
pemet imádom legjobban, ebből annyi füteni-
valóm lett, hogy még ma is van belőle, 
azután a Magnezit, ez is hálás szerepem 
volt. A Szikra is gyújtott nálam néhányszor 
és tetszett nekem Georgia szerepe is. De 
nem mindig játszottam sikerrel, itt van pél-
dául a Chinoin, ezzel a szereppel rémesen 
megbuktam, nem feküdt nekem sehogyan 
sem. 

aki tőzsdézik 
— Nem tagadom, erősen izgatnak tőzsdei 

szerepléseim, éppen mikor jött, telefonáltam 
egy uj szerepem ügyében, premiér lesz ez, 
de hogyan fog sikerülni, majd csak a kö-
vetkező napok döntik el. Nehogy azt higye, 
hogy a tőzsdén való szereplésem nem jár 
munkával és idegizgalommal, egy ilyen 
tözsdeszerepért néha többet kell „táncolni", 
mint a színpadon egy hónapig. 

— Egyébként megrögzött hosszista vagyok, 
ez már optimista lelkifelfogásommal jár. Azt 
kérdi, végeredményben nyertem e a börzén? 
Azt kell felelnem : igen, nem sokat, de egy-
két ruhára futotta belőle. Nem mondhatom, 
hogy peches vagyok, de ne is csodálkozzék, 
ha sikerrel játszottam a börzén, a „rende-
zőm" Schwarcz Jakab, a kedves Jaci, aki 
nem engedi meg, hogy „rosszul" játsszam. 

— Tippet ? 
— Tippet, azt nem mondok. Hálátlan do-

log, mert nem biztos és még szemrehányást 
kapok. Valami Nováról rebesgetnek . . . 
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Valorizált népdalok 
A Színházi Élet tőzsdei pályázata 

Nem tudjuk, észre vették-e mér önök is, 
hogy az élet teli van orditó anakronizmu-
sokkal. Hogy cSak egy példát említsünk, mult 
vasárnap kint jártunk,a ligetben, a nép egy-
szerű gyermekei között, hallgattuk a méla 
harmonikaszót és el-elkaptuk a korcsmából 
kiszűrődő részeg lárma egy-egy foszlányát. 
Valamelyik korcsmából egy ember dülöngélt 
elő és ezt a dalt énekelte : 

„Azért adtam három pengőt. 
Vegyél rajla selyemkendőt, 
Sej haj göndör a babám, 
Szeret is az engem igazén." 

Egy másik részeg, aki tul volt már az 
éneklés stádiumán és a bölcs megfigyelés 
álláspontjára helyezkedett, már amennyire 
ezt a dülöngélést álláspontnak lehet nevezni, 
ujjával mókásan a levegőbe bökött és réve-
teg mosollyal igy szólt : 

— Három pengőt ! . . . Nohát csak vegyél 
rajta selyemkendőt . . . te smucig disznó I 
Három pengőért akar máma selyemkendőt. . . 

No még csak az kéne ! 
A két részeg eltántorgott ellenkező irány-

ban és mi ott maradtunk. A gondolat, ame-
lyet önkéntelenül elvetettek, kicsirázott ben-
nünk. Mert valóban, határozott anakronizmus 
ilyesmit énekelni a mai világban. Mit lehet 
máma kapni három pengőért, azaz hat ko-
ronáért ? Még a koldusnak is legalább tizet 
éd a jóérzésű ember. Hisz nem rég olvastuk, 
hogy a lengyel koldusok szakszervezete öt-
ven márkában állapította meg a legkisebb 
elfogadható adományt. Az ilyen népdalok tehát 
határozott rekonstrukcióra szorulnak. Mert ha 
igaz, hogy a népdal közkincs, ugy nem sza-
bad, hogy közkincseink a korona romlása 
miatt értékükben elsikkadjanak. A népdalo-
kat tehát, speciálisan azokat, amelyekben 
pénz játszik szerepet, sürgősen valorizálni 
keil, mielőtt még elejtené őket az éneklő nép 

Meg is próbáltuk azonnal a szóbanforgó 
népdalt valorizálni s ez most a mi átírásunk-
ban igy hangzik : 

Azért adtam harmincezret 
Hogy aztat a kendőt vedd meg 
Sejhaj, huncut a kazár 
Négyszer emel egy nap a bazár. 

Tudunk természetesen még husz más nótát 

amely valorizálásra szorul s ha nem soroljuk 
fel mind, azt inkább a helyszűke miatt tesz-
szűk. Mert például megszívlelésre szorul, 
hogy a 

„Fizetésem fiz Forint husz karajcár 
Megél abból egy bojtár..." 

hangzású dal hogyan fog fösteni az átírás-
ban, tekintve, hogy nemcsak a tiz forint husz 
karajcár mai értékre való átszámitásáról van 
szó, hanem arról is, vájjon mennyiből él meg 
manapság egy modern tarnócai bojtár? 

És mit szóljunk ehhez a nótához ? 
Lénungot is kap a baka 
Nyolc vasat egy napra, 
Vásárol a babájának 
Levelezőlapot rajta. 

Ezt a strófát is azonnal meg kell refor-
málnunk. 

A Színházi Élet szerkesztősége tehát pá-
lyázatot hirdet olvasói között az elavult 
népdalok valorizálása érdekében. Lehet meg-
kísérelni a hivatkozott példákkal, de lehet 
mást is küldeni. Hiszen annyi van. Hogy 
má«<t ne említsünk, itt van mindjárt, hogy 

Egyszer mentem el a bálba 
Belekerült három koronámba. 

(Szeretnők tudni, hogy mit mondana ehhez 
a fővárosi adótanács? A három koronában 
ugyanis nyilvánvalóan benne van a belépti-
dij, a vigalmi- és forgalmi-adó, az elfogyasz-
tott italok összege és a velejáró luxus-adó-
Mindez három koronáért. Nem is volna rossz I) 

Vagy : 
Van még egy rongyos forintom, 
Azt is a Sárinak adom . . . 

E tekintetben pláne a törvény intézkedik, 
hogy a rongyos bankjegyek azonnal becse-
rélendők a jegyintézeteknél, amely a hiányzó 
rész értékének le\onásával ujat ád ki a be-
cserélőnek. 

Szóval választék van meglehetős. Kiki 
nyúljon bele a magyar köllészet kincses-
házába, markoljon ki belőle és próbálja át-
hangolni mai értékre. A Színházi Élet szer-
kesztősége minden szellemes választ közölni 
Fog, föltéve, ha versben érkezik és egyéb-
ként megfelel a travesztált népdal szellemé-
nek és formájának. Tehát előre. Üljön föl 
mindenki a Pegázusra, vegye elő a líráját, a 
magyar lírát és számítsa ét zürichi kurzg 
szerint. Majd meglátják, milyen mulatság ke-
rekedik belőle. Csak egy nótát ne bántsunk. 
Azt, hogy : 

Ha belenyúlok a kis lájblim zsebébe. 
Hej, de kevés százforintos van benne .. 
Mert ez még a mai világban is megma-

radt igazságnak. És ha már valakinek van, 
akkor is huszonötezreseket tartogat a kis 
lajbija zsebében. 



Béke idején elegáns fogatot vehettél, 
ma egy konflisutat tehetsz a Magyar Hitel árából 

Egy Magyar Hitel részvényt eladok és középeurópai körutazásra megyek az érán, 
mondta a béke idején az a szerencsés halandó, akinek a sors jóvoltából volt ily drága, ér-
tékes papirja. A Magyar Általános Hitelbank részvényei igen népszerűek voltak már akkor. 
Akinek egy kötése volt a Magyar Hitelből nem állt mindenkivel szóba. Nem is csoda. Egy 
részvény árából, mely 800 koronát jelentett, az emberileg elérhető vágyak egész seregét le-
hetett megvalósítani. Ma a Magyar Hitel árfolyama 45.000 korona körül ingadozik. Mit lehet 
ma venni egy Magyar Hilel részvény árán ? Érdemes egy kis összevetést csinálni : 

A békebeli A mai 
Magyar Hitel árából, azaz 800 koronáért Magyar Hitel árából, azaz 45.000 koronáért 

lehetett kapni : 
Körutazás Középeurópában 3 hétig. Buda-

pest— Bécs—Frankfurt — Ostende — Dieppe— 
Páris—Genève—Zürich és vissza. Gyorsvonat 
másodosztály, hálófülkével. Tartózkodás min-
denütt az első szállókban és prima koszt. 

Finom angol szövetből nyolc, selyemre dol-
gozott öltönyt lehetett készíttetni a legjobb 
szabónál. 

A békebeli Magyar Hitel részvényért 30 pár 
elegáns, jóminőségü cipőt lehetett rendelni. 

Nyolcszáz koronáért 130 legjobb minőségű 
angol zefiringet rendelt az ember. 

Színházba lehetett menni, első helyre, fél-
éven át és utána nagyszerű színházi vacso-
rát lehetett enni ennyi pénzből. 

Egy Magyar Hitel = 4000 kiló buza. 
Vehetett az ember 28.000 zsemlyét a 800 

koronából. 
Egy pár jármos ökröt adtak 1 M. Hitelért. 
Gummikerekü hintót lehetett kapni és két 

lovat a boldog béke idején 800 korona értékű 
részvényért 

lehet vásárolni : 
Útlevél, vizumdij, utazás Bécsig, tartózko-

dás Bécsben félnapig és sürgősen vissza. 

Két méter középfinom angol szövet ára alig 
futja az 50.000 koronából. 

Két pár valamire való cipő ma többe kerül, 
mint amennyit ér egy Magyar Hitel részvény. 

Ötvenezer koronáért 3 angol zefiringet le-
het kapni. 

Két hétig még lehet színházba menni, de 
utána vacsorázni, csak körözött liptóit lehet. 

200 kiló buza = egy Magyar Hitel. 
Ha sütnek a pékek, kapsz 2000 félakkora 

zsemlyét az 50.000 koronádért. 
Egy borjut sem adnak 1 M. Hitelért. 
Ma egy gödöllői autó-utat tehetsz délutánra, 

némi várakozással. 

Tőzsdeidő alatt. Izgatottan vár ják a kapcsolást . 
(Felvételek a Tőzsdéről) Harsányi felv. 



Jubilál a Pesti Tőzsde 
Pesti Tőzsde, mely briltiáns formában be-

igazolta, hogy újságírás és alaposság, frisse-
s ig és az információk komolysága egész jó 
megférhetnek egymással, a napokban már 
betöltötte fennállásának második esztendejét 
s példányszáma meghaladja akárhány napi-
lap példányszámát. 

A Pesti Tőzsde kezdettől fogva óriási gon-
dot fordított külföldi információs hálózatá-
nak építésére és ennek során szerkesztősé-
geket létesített Bécsben, Berlinben és tudó-
sítói vannak a kontinens minden nagyobb 
városóban, valamint a tengerentúlon is. A 
Pesti Tőzsde hasábjait a gazdasági életünk 
legkitűnőbb nevei keresik fel állandóan írá-
saikkal. A lap hírrovata a küszöbön álló 
tranzakciók legmegbízhatóbb barométere. 
Ugyancsak szenzációs a Pesti Tőzsde autó-
rovata. A Pesti Tőzsde szerkesztője Kallós 
János, a gazdasági hirlapirodalom ismert, 
negytehetségü reprezentánsa bizonyára még 
egész sorát fogja megérni lapja jelentősé-
ges jubileumainak. Érdeklődők, előfizetni kí-
vánók szóval vagy írásban forduljanak a 
Pesti Tőzsde szerkesztőségéhez, illetve kiadó-
hivataléhoz : VI., Izabella-utca 43. 

Ez a bácsi a 
legendák szerint 
valaha gazdag 
börzeáner volt, 
de faz 1873-iki 
krach alkalmá-
ból utolsó kraj-
cárját is elveszí-
tette. Azóta privi-
legizált koldus, 
akinek hossz-na-
pokon meglehe-
tős összegek hul-
lanak a kalap-
jába. A besszt 
azonban ő is 

megérzi. Téli 
fagyban és ju-
liusi kánikulá-
ban egyképp ott 
áll a tőzsde ka-
puja előtt, mint 
egy néma fel-
kiáltó jel, mely 
a tőzsde hazar-
dőrjeit a hiszté-
rikus Fortuna sze-
szélyeire figyel-
mezteti. 

A tőzsde saját kü-
lön hordárja, aki-
nek régi tradícióból 
eredő joga, hogy a 
tőzsdeterembe is be-
léphet Ö az össze-
kötő tiszt az utcán 
várakozó kommit-
tensek és az arcuk 
verejtékével dol-
gozó ügynökök 

közt. Nem csoda, 
hogy ő is megta-
nulta a mestersé-
get s nem sajnál 
egy jó tippet a vá-
rakozóktól. 

A rovatvezető üzenetei 
Objektiv. Az Ön nézete szerint azzal lehetne 

a tőzsdén segíteni, ha kevesebb uj részvényt 
vezetnének be és több uj tőzsdetagot vezet-
nének ki. Szíveskedjék ajánlatával Frey Kál-
mánhoz, a tőzsde alelnökéhez fordulni. — 
Feminista. Női tőzsdeügynök még ezidő" 
szerint nincs. Szerintünk a nők nem is al-
kalmasak erre a pályára. Nem tudnak eleget 
beszélni és képtelenek a csalásra. — F. K.-né. 
Nem kell féltékenykedni. Az a Flóra, akit 
kedves férje álmában emleget, nem vetély-
társnő, hanem részvény. Ha bosszút akar 
állani, emlegesse Ön viszont Danicát az 
álmában. — Kiváncsi. A sok hordárok 
lettenek bankárok cimü versikét nem Bősei-
ről, a bécsi multimilliárdosról találták ki. 
Bösel nem hordár volt, hanem kereskedő-
segéd. — A—n. Mit csináljon legelőször, ha 
tőzsdén meg akar próbálkozni a játékkal ? 
Végrendeletet. — G. G. Hat hálóing nem 
elég fedezet. Legalább is hat rövid alsó-
nadrágot is át kell adnia az ügynöknek, ha 
egy kötés Ganz-Danubiust akar venni. Ez 
különben az illető ügynök gavallériéjától függ. 
— Sárhalom. A gyönge kezek kiestek ki-
fejezés, melyet Ön is újságba olvasott, tőzs-
gyökeresen magyar. Már Tinódy Sebestyén is 
használta. Csodáljuk, hogy még a vadvirágos 
réten nem hallotta. — Menyasszony. Kedves 
és poétikus levelét, melyben arról értesít 
bennünket, hogy tisztelt vőlegényének fel-
ment a műtrágyája s így rövidesen meg-
tarthatják az esküvőt, örömmel olvastuk. 
Legmelegebb üdvözletünket 1 
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Ki lesz a bajnok? 
Az UTE szenzációs veresége után újból 

nyílt lett a bajnokság sorsa. Ha két sport 
ember összeakad valahol, mindjárt ez a kér-
dés merül föl : 

— Ki lesz a bajnok ? 
Latolgatják, méricskélik az esélyeket, de 

végleges eredményre nem jutnak, mert hát 
azért szép és izgató a sport, hogy azt nem 
lehet papíron eldönteni. 

Kétségtelen, hogy nem rózsás a helyzete 
az UTE-nak, mert még 5 mérkőzése van hátra 
— köztük a „Fradi" is, mig a kék fehéreknek 
mindössze két mérkőzésüket „kell megnyer-
niük". 

Győzni az egész fronton I Ezt ambicionálja 
most mindkét csapat. És ha ez bekövetkezik, 
akkor Újpest városáé a diadal, mert az UTE-
nak a gólaránya jobb. Jaj, ha vészit vala-
melyikük, de elég egy eldöntetlen eredmény, 
is és mér a másik a bajnok ! Tehát a baj ' 
pokság sorsa egy harmadik csapat kezében 
van, amelyik a győzelmével megnyeri a baj-
nokságot — valamelyiküknek. 

Tehát győzni 1 
Ehhez azonban nemcsak tudás, tempóbirás 

és erős akarat kell, hanem sziv is a győze-
lem kierőszakolásához. Az UTE-nak van 
szive, az MTK meg — ugy látjuk — újból 

megtalálta a szivét. Most mér csak az a kér-
dés, melyiküknek lesz erősebb szive a baj-
nokságot megnyerni, — illetőleg a bajnoki 
cim elvesztését eltúrni. 

Erre csak junius 10 én kapunk választ — 
a pályákon, amikor a két nagy rivális utolsó 
mérkőzését fogja lejátszani. O'yan forró lesz 
ezen a napon a levegő a fővárosban, amilyen 
még nem volt azóta, amióta az első „hólya-
got" beguritotta a Millenárisra a jó öreg „Mis-
ter", a felejthetetlen emlékű Stobbe Fránci. 

Az UTE amerikózik, 
hál még ilyent sem hallott senki, aki ismert 
ezeket a derék, lelkes újpesti fiukat. Pedig 
mi ezt biztosan tudjuk. Megnyugtathatunk 
azonban mindenkit, hogy nem is olyan ve-
szélyes dologról van szó, mindössze „csak" 
annyiról, hogy amit az MLSz nem tudott 
megcsinálni, megteszi az UTE — elmegy 
Amerikába egy pompás turnéra, csak azért, 
hogy a Stadionjukat maguk építhessék tel. 
Ezt a túrát a Chicagói Magyar Athlétikai 
Egyesület vezére Földi Mihály hazánkfia é» 
az újpestiek régi, kipróbált rajongója Földes 
Lajos ütötték nyélbe. 

A Vasas—UTE meccs nézőközönsége 
Kerny felv. 
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A „boxhullám'' 
Igy hívják azt az áradatot, amely eey év-

vet ezelőtt indult meg nyugatról és amely 
már teljesen elöntötte a magyar fővárost. 
Sokáig csak beszél-
tek'róla. A legtöbben r~ 
durva sportnak tar-
tották, amely nem 
iíiéltó a kulturem-
berhez és amikor 
elérkezett egy - egy 
boxeste, akkor ná-
lunk is — éppen 
ugy mint külföldön 
— előkelő urak és 
hölgyek estélyi öltö-
zékben jelentek meg 
a ring körül, amely 
egyszerű, kötelekkel 
körül határolt hely 
és amelyen a leg-
izgalmasabb és leg-
férfiasabbküzdelem 
folyik a győzelem-
ért. 

Megszólal a gong 
és csakhamar gyö-
nyörű izomzatú fürge 
harcosok lépnek a 
küzdőtérre, akiket a 
secunderek, a segé-
dek gyúrnak, gyö-
möszölnek a nagy 
viadalra. Megjelenik a referee, a biró is, 
nálunk legtöbbször dr. Tatics Péter, Ítélőtábla 

biró személyében, a boxolósport fanatikusá-
ban, akinek a jelszavára valóságos élet-halál 
harc kezdődik, amely nem ritkán „knock-out"-

tel, leütéssel vég-
ződik. Ez mind-
össze annyiból 
áll, hogy az ellen-
fél olyan ütést 
kap, amitől pil-
lanatnyilag meg-
szédül — és 

kiszámolják. 
Egyéb kellemet-

len következ-
ménnyel nem jár. 

Kétségtelen, 
hogy nincs iz-
galmasabb lát-
vány, mint két 
elsőrangú box-
champion-nak a 
küzdelme. A né-
zők tábora már 
azelsőpillanattól 
kezdve kétfelé 
oszlik. És az a 
csodálatos, hogy 
a nők ebben a 
dologban nem is-
mernek szánal-
mat, mert kivétel 
nélkül az erő-

sebbnek, az „igazibb férfi"-nak drukkolnak. 
A fanatikusok ezenfelül még maguk is boxol-

LUTHR7NG - RÓZSA mérkőzése 
Kerny elv. 

Kerny felv. 
Kihirdetik Lukács Sándor győzelmét Bertók dzsiu-dzsitzu bajnok felett 
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nak drágán megfizetett helyükön és nem egy-
szer a nézők között is kap valaki egy-egy jól 
irányzott .upper cuí"-öt, vagy beakasztanak 
egy olyan „horgot", hogy még egy téli kabá-
tot is kibírna. 

Akik még nem ismerik ezt a sportot, jog-
gal kérdezhetik, hogy hát mire jó ezt tudni ? 
Egyszerűen azért, mert a boxolés a legkitű-
nőbb eszköz arra, hogy az ifjúból küzdő, 
harcos szivü férfi legyen, akit semmiféle aka-
dály nem riaszt vissza sem a porondon, sem 
az életben. A jó boxoló az életben is pom-
pásan megállja a helyét — kitűnő példa erre 
az angol és az amerikai, akiknél ez már év-
százados nemzeti sport. A boxolés nemcsak 
a testet teszi acélossá, hanem a lelket is vér-
tezetté teszi és minden olyan tulajdonságot, 
amelyre az életben : a legkegyetlenebb harc-
ban szükségünk van, megizmosit. így lesz 
igazi férfi a boxoló, aki soha senkit sem 
bánt, de irgalom nélkül tud védekezni — ez 
pedig ősi emberi jog. Nem hiába nevezi az 
angol az ökölvivást, „az önvédelem nemes 
művészetének". Védekezni és másokat meg-
védeni lovagias dolog, ezért szeressük ezt a 
sportot és annak művelőit, akiknek nemcsak 
az ök'ük a kemény fegyverük, de szikla-
szilárd a jellemük és jó a lelkük — tehát 
„igazi férfiak", igazi lovagok. 

(G. L.) 

Szemüveget a bírónak í 
Szálló ige lett ez már a futballban, amel] 

ben, ha valami nem sikerül, legtöbbször 
birót okolja, az ezerszemű biró : a .kc 
zönség. Futballbirónak lenni nem tartozik 
legkellemesebb dolgok közé. Valóságos áld< 
zat leszállni abba az arénába, ahol 22 vad i 
elszánt harcos űzi, hajszolja a »hólyagot< 
hogy végül a »hálóba« juttassa. Sok nehé 
dolog van a világon, de egy »dugót« adi 
az ellenfélnek az ám a valami. Mert tula 
donképpen nem is 22 ifjú harcos küzd 
győzelem pálmájáért, hanem ezer és eze 
ember lelkesedése éselkeseredése,mint vész« 
villamos energia, amely a tribünökről a p? 
lyára árad, kergeti a labdát a cél felé. É 
ebben a bolonditó táncban csak egy emberne 
nem szabad lelkesedni és ezer szeméne 
kell lenni : a birónak. Jaj, ha téved ! i-
közönség, a rögtönitélő biróság kegyetleni 
elitéli — és a kültelki pályákon, ahol 
botbüntetés még divik, nem egyszer azoi 
nal végre is hajtja. Pedig tévedni embei 

A SZÍNÉSZEK CSAPATA 
mely 0 : 0 eredménnyel eldöntetlenül mérkőzött a Fi lmesek csapatával 

Fe l sősor : Tamás, Halmai, Buttula, Bellák, László, Jakobovics , Füs tös . Váradi. 
Középső so r : Kovács, Kollár, Mátrai Alsó s o r : Szendrei , Karczaghegyi, Boross 

Harsányi felv. 



dolog és a futballbiró is ember, azonban 
gentleman, sőt amatőr gentleman, aki 
csak használ a magyar sportnak. Ne Ítél-
jük el tehát őket olyan hamar, mert a vi-
lág egyik legkitűnőbb futballbirója, a ná-
lunknál is járt hollandi Boas-szal értünk 
egyet, aki azt mondta : 

— Ha a futballpályán 22 ember téved-
het — hiszen ebből születik a gól, a győ-
zelem — akkor tévedhet a 2huszonhar-
madik" is. 

(Kopek) 

0: 0 
A színház és a mozi harca 
Régóta aktuális téma, 
S mit el nem döntött senki eddig, 
Azt ezennel eldöntöm én ma ! 

A színészek és a ßlmesek 
Fotballmeccsén jöttem csak rája, 
Hogy a régi harc eredménye : 
0:0 a publikum javára . . . ? 

(BUFTI) 

A magyar kard 
Osi fegyverünk a kard, amelyet egy év-

ezred óta becsül az egész világ. Súlyos 
és kemény harcokban ez mentette meg a 
becsületünket nemcsak a háborúk véres 
zivatarában, hanem a kulturnépek modern 
harcterein is : az olympiászokon. Nincs 
még a világon olyan nemzet, mint a 
magyar, amelynek annyi i<itünő bajvívója 
volna. Már két izben mutattuk meg a né-
pek nagy versenyében, hogy a kardvívás-
ban utolérhetetlenek vagyunk. A londoni 
és stockholmi olympiászon játszva nyer-
tük meg a világbajnokságot — még pe-
dig olyan imponáló módon, amit sohasem 
fognak "Ifelejteni. Csak Stockholmra em-
lékezzünk vissza, ahol a döntőbe 8 vivó 
került és azok közül 7-nek a karját nem-
zeti szinü karszalagunk díszítette. Mind-
össze egy idegen volt köztük, a félelmetes 
Nedo Nadi, az olaszok büszkesége, aki 

A FILMESEK CSAPATA a Színészekkel vívott meccs előtt 
Felső s o r : Gerő a bíró, dr. Hauser , Schulcz, Gerő. Korda, Gách Damokos , Oszt rák 

Középső s o r : Püspöky, Lövinger, May, Pánczél, Guttler IL, Kármán A l s ó s o r : Antal, Markstein, Guttier I. 
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azonban csak ötödik tudott lenni a magya-
rok táborában. 

Ezekután szinte hihetetlenül hangzik, hogy 
a Nemzetközi Vivő Szövetség bojkottál 
bennünket, de azért az olaszok és a 
hollandok, utánunk a legerősebb vivó nem-
zetek, saját költségükön jöttek el hozzánk 
a bajnoki küzdelmekre, — mert csak tő-
lünk tanulhatnak, amit legjobban illusztrál 
az, hogy a hollandi De Jong kapitány, a 
tavalyi „Európa -ba jnok" — nálunk csak 
kilencedik tudott lenni a bajnokságban. 

A VIGALMI ADÓ. Székely Lajos, 
az Andrássy-uti Színház népszerű 
tagja a minap este a kávéházban 
feketézett. Mikor fizetésre került a 
sor. Székely leszúrta a kávé árátr 
a főpincér pedig a rendelet értelmé-
ben letett eléje egy bélyeget, amely 
azt tanúsítja, hogy Székely megfi-

zette a fekete fogyasztásával ' járó két korona vi-
galmi adót is. A jókedélyü színész kezébe vette a 
bélyeget és minden átmenet nélkül torkaszakadtá-
ból énekelni kezdte, hogy : 

.Sötét van, nem látok. 
Gyújtsál babám világot I" 

— Az isten szerelmééit . Székely ur, mit tetszik 
csinálni ? — rohant hozzá a főpincér. 

— Jogom van hozzá — válaszolta Székely — meg-
fizettem a vigalmi adót I 

Minden külön értesítés helyett: 

Orth Gyuri és Mihályi Vilcsi házasságot kötöttek 
A Gyuri esküvője volt kétségtelenül a érkeztek az oltár elé, hogy az ünnepelte-

hét legnagyobb sporteseménye, mert a tést kikerüljék. Mindenki ott volt, aki a 
terézvárosi templom inkább hasonlított egy magyar futballban valamit számit. Az 
zsibongó tribünhöz, mint az Isten házá- MTK egész vezérkarával kivonult élén 
hoz. Zsúfolásig tömve volt a „Gyuri" és Brüll Alfréddel, báró Dirsztay-val és dr. 
a „Vilcsi" rajongóival, akik szinte lopva Fodorral, aki ezúttal nem" mint „Rabi" 

jelent meg. Gyuri játékos-
B H p : S jáiÉL Ï ^ r s a í mér jó előre a szen-

JJpv" * ' j f f t S r f e 4 , a télyben foglaltak helyet, 
/ É B K i hogy közvetlen közelről ía-

jHpj jLy •'" „ ^ w * * } f k ^ f I, nulják meg tőle, hogyan 
kell — jó házasságot kötni. 

I ; Hpyjf 3 ekkor sült ki, hogy téves 
. . ^ J P "W® <*1k»fc ^ ^ ^ volt sporthirlap íróknak az 

É B , ! " ' J^BBte L — ^ !M a megállapítása, hogy Orth 
;4h .. , J n j r i K g H f c Y ' gm Molnár Gyurihoz „passzol" 

|ä í 3 legjobban. Mihályi Vilcsinél 
' f ""JT K ' f l i Jobb" összekötő nem kel-
Wt*' » . | lene még az UTE-ban sem. 

^ Nagyon is szivére vehette 

; - ' ^ K f i S w ï S ï r •«* e z t 11 iJ"lnl'ir> "u'rt a z es-

•MroÄlKFwr-' kiivö után sírva borult jó 
^Bs/jUM^Sr ' ' ÄT ' f^j'àaa nyakába, de Gyuri 

JÉSgödfe'' " ; J ^ ^ ' ^ B K j t • . megnyugtatta, hogy hűtlen 
elhagyásról szó sem lehet 

/ ' i j ^ I es ezentúl is őneki fogja 
^ ^ ^ H ^ ^ ^ H ^ ^ B a legjobb labdá-

^ H B H H f l mert az MTK-nak uj* 
jn. . B ^ H B ^ ^ ^ H ból el kell nyernie a baj-

| K ^^KBB^Bê^A noki címet. Hiába, ha két 
^H^^ Mj^^Hj^^raH igazi sportróka összeakad, 

iL .S. I m£g az oltár lépcsőin íb 
MIHÁL7I VILCSI és ORTH GYÖRGY visszatérnek - régi szerel. 

Harsányi felv. műkhöz. 
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Király-dij 
Nincsen vörös beliivel nyomtatva a kalen-

dáriumban, mégis ünnep. Ami az angolnak 
a Derby, a franciénak a Grand-Prix, az ne-
künk, ha lehetséges, még fokozottabb mér-
tékben a Milleniumi-díj, 

Az elmúlt háborús idők minden nyomo-
rúsága szorítja össze szivünket, ha elgon-
doljuk, hogy a huszonhat ízben futott Ki-
rály-díj 1914-ig, a világháború kitörésének 
gyászos évéig mit jelentett nálunk társadal-
milag. Ami fiatalság, szépség, tehetség, gaz-
dagság, elegancia, előkelőség és tudomány 
ebben a mi imádott városunkban talpon 
volt, az kivétel nélkül ott pompázott, nyüzs-
gött és mutatta magát a csudaszép pesti 
pályán és ha valaki tudni akarta, mit jelent 
„tout Budapest", annak csak egy Király díjra 
kellett elmennie. Jó ideig fog még tartani, 
amíg itt is vissza fóg térni a régi, békebeli 
állapot, az idei Király-d'j lefutása minden' 
esetre a legjobb auspiciumokkal kecsegtet a 
jövőre nézve. Amennyit az utolsó napjait 
élő kényelmetlen, szük és távoleső alagi 
pólya a Király-díj obligát közönségéből be-
fogadni tudott, az mindenesetre ott szoron-
gott a délutánra kiderült kissé hűvös, de 
mindazonáltal kellemes májusi napon. Horthy 
Miklós kormányzóval, József főherceggel és 
Izabella főhercegasszonnyal az élén jelen 
volt úgyszólván a Budapesten időző arisz-
tokrácia teljes számban, a diplomáciai kar 

számos képviselője és sokan az írók, mű-
vésznők és művészek közül, akiket sem a 
délelőtti eső, sem a k'rándulás strapája, sem 
a kinntartózkodás minden, csak nem kelle-
mes volta sem tartott vissza a kirándulástól. 

Maga a verseny a legszenzációsabb Ki' 
rály-dijak egyike volt. Legjobb lovasaink 
alatt versenyanyagunk tizenkét legjobb lova 
állt a starter zászlaja elé. 

Jól sikerült indítás után Persze barna (Alt-
mann) színei látszanak egyideig elől, míg 
Ganges (Kertész) néhány hosszat vesztett. A 
verseny nagy favoritja, Balbinus, amelynek 
nyerése sok millió veszteséget jelentett volna 
a bookmakereknek, teljesen csődöt mondott 
és csak a távoszlopig játszott szerepet. Itt 
Ricsay (Szabó L. II.) vált ki a csomóból kö-
vetve Ascaniö-tól (Takács), mig harmadik 
Janek Géza elpusztíthatatlan lovasművészete 
révén Col. Romanelli lett. Egetverő éljenzés 
követte a népszerű győzelmet és Horthy Mik-
lós kormányzó, valamint a főhercegi család 
tagjai voltak az elsők, akik a győztes boldog 
tulajdonosénak, gróf Apponyi Antalnak és 
nejének szívből gratuláltak. 

Királydij : I. Ricsay 
Balbinus nem nyert az idén 
Számos hosszakkal maradt ő le, 
Tudtam, ha Balbinus lemarad, 
Akkor Ricsay lesz belőle. 

KÁLMÁN JENŐ 

MAGYAR ATLÉTÁK GYŐZELME OLASZORSZÁGBAN 
A meráni atlétikai versenyen magyar bajnokok győztek : Gerő 100 . . .éteren, Benedek 800 méteren elsők 

és Némethy 1500 méteren erős küzdelem után mellszélességgel második. 
Képünk Benedek győzelmét ábrázolja 



Végre I 
Nemcsak beszélünk a csodáról, hanem 

látni is fogjuk 

Hónapok óta énekelnek róla kuplékat, tán-
cokat és uj divatot kreáltak róla, -olvastuk, 
högy a Fáraó sírboltjának felfedezője milyen 
rejtélyes körülmények között halt meg a szent 
papok átka folytán és ezt a különös, barbár 
nevet még az utcagyermekek is ismerik. 
Tut Ank A men ! Már azt hittük, hogy csak 
kroki és karcolat irók számára készült örö-
kös téma és elfelejtettük, hogy az utóbbi év-
századok egyik legizgalmasabban érdekes 
felfedezéséről van szó, amely megbecsülhe-
tetlen kincseket, a müvészettörténelem szá-
mára szinte korszakos uj adatokat szolgálta-
tott és a bámuló emberiség szeme elé a 
maga valóságéban vitte egy sok ezer év-
századdal ezelőtt virágzóit civilizációnak 
minden érdekes titkát, amelyről ez ideig sok 
tekintetben csak feltevéseink, legendáink 
voltak. A Corvin- és a Tómozi most bemutat-

ják azokat az eredeti mozifelvételeket, ame-
lyeket a Fáraó sírjának felbontásával kap-
csolatban az angol kormány készített és 
amely a legaprólékosabb részletességgel mu-
tatja be nemcsak a csodálatos piramis épít-
kezésének titkait, hanem a múmiákat ere-
deti helyzetükben, a legendás kincseket, szob-
rokat, ágyakat, ékszereket, élelmiszereket, a 
tragikus véget ért lordot és a sírbolthoz za-
rándokoló tarka tömeget. Ennél tanulságo-
sabb, érdekesebb filmet túlzás nélkül állit-
hatjuk nem igen mutattak be. 

A Tómozi és a Corvin mozi, mint a be-
avatottak már néhány hete suttogják, csak-
ugyan kartellbe léptek és ez végre az első 
kartell, amely nem a közönség ellen, hanem 
a közönség érdekében köttetett. Ennek a két 
előkelő mozinak művészi szövetkezése Iehe' 
tővé tette, hogy a laikus közönség előtt el-
képzelhetetlenül magas árakon olyan attrak-
ciós filmeket szerezzenek be, amelyek való-
sággal gyöngyszemei a mai filmművészetnek. 
Így például az ehet i műsor a Tut-Ank-Amen-
fílm mellett bemutatja a legújabb Ossu Os-

S Z Í N H Á Z I É L É T 

Je lene t a „Megér-e Bessy egy mi l lá rdo t? cirnü f i lmb" ' 
{Tómozi, Corvin mozi> 
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)alda- filmet, amelynek cime : Megér-e Bessy 
gy milliárdot ? Akik emlékeznek „Az a 
uncut Bessy" páratlan sikerére, azok tud-
ak csak igazán előre örülni ennek a külö-
ös művészi csemegének, amely a finom pikan-
:riának és a jóizü humornak egészen sajá t -
ágos terméke. Ennek az ötfelvonásos vig-
itéknak is természetesen Bessie a hősnője, 
pajkos, bűbájosán kedves, ellenállhatatlanul 

íulatságos és vadóc leányka, akit a cselek-
lény során elárvereznek olyképen, hogy az 
rverés feltételei szerint a szerencsés nyerő 
?y annak rendje és módja szerinti meghitt 
acsorát költhet el kettesben egy szeparé-
an Bessievel. Mi, akik ismerjük Bessiet, 
írmészetesen nem csodálkozunk azon, hogy 

meginduló árverés a legfantasztikusabb 
•őfeszitésre ösztökéli a férfiakat, akik mind 
alálosan szerelmesek a bájos fruskába. 
Ez az erőlködés, pedig ugyancsak sokat 

lent, ha meggondoljuk, hogy csupa milliár-
3s vesz azon részt és a szerencsés nyerő 
jyancsak hatalmas számjegyet kénytelen 
[kanyarítani a csekkre. Most jön azonban a 
gjáték legbájosabb része, annak a kényes 
irdésnek az eldöntése, hogy érdemes volt-e 
îssiere ennyi pénzt rákölteni ? Ami kedve-
t, mulatságosan groteszket az irói agy ki-
Jndolhat, az mind bukfences jókedvvel, el-
jss szatírával, kaviáros pikantériával, rózsás 
ókázással vonul végig azon az öt felvonáson, 
nelynek központjában az a furcsa éjszaka 
, amelyet Bessie bizalmas kettesben tölt el 
ongó gavallérjával. A legnagyobb elisme-

Ísel kell megemlékeznünk a rendezés nagy-
üségéről és arról a káprázatos fényűzésről 
elegánciáról, amellyel a milliárdosok vi-

[át varázsolja elénk. Mintha nem is sziné-
:k, hanem csupa vérbeli pénzfejedelem, a 
lliárdok elkényeztetett asszonyai és gaval-
jai lebegnének elénk, valósággal elkápráz-
iák a nézőt a ragyogás, bőség illúzióival, 
g egy Chaplin- burleszk tetőzi be a jókedv 
kacagás viharát, amelynek cime : Vihar a 
árban, Chaplin egy nagy amerikai áruház 
zgó liftjein, guruló padlóján, meredek kor-
ain mutatja be hasonlíthatatlan művésze-
amelynél sohasem lehet tudni, hogy a ko-

lus elemet bámuljuk-e meg abban inkább, 
y a zsonglőri ügyességet. Egy-egy ilyen 
leszk megírására tudvalevőleg tíz-tizenöt 
ber is szövetkezik és mindegyik hoz egy-

artistát, uj trükköt és ez a rengeteg ötlet, 
sta trükktömeg együttese pereg le néhány 
; alatt szédületes gyorsaságban, látszóla-
könnyedséggel, holott a valóságban ép-
ezeknek a filmeknek az elkészítése a leg-

ezebb és ennek egyik legjobb bizonyítéka, 
y Amerikán kivül még sehol a világon 
í tudták azokat elkészíteni. 
Tómozi és a Corvin mozi együttesen nem-
; a művészi igényeket, hanem a közönség 
kényelmének minden igényét is kielégíti. 

omozi hatalmas nyilt nézőterével, festői 
környezetével ringatja a publikumot 

o s s y OSWALDA 
a .Megér-e Bessy egy milliárdot?" cimii filmben 

( Tómozi\ Con in moziI 

nagyszerű hangulatba, míg a Corvin Szinház 
hatalmas nézőterén a legújabb amerikai hűtő-
készülékekkel felfrissített, üde, jó levegő 
élénkíti fel a város poros utcáin eltikkadt 
embereket. 
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A csodálatos mozi, 
amelyben 

minden együtt van 
A legötletesebb és legmeglepőbb talál-

mányok egyike a kinyitható tető. Aki először 
latja, valósággal elképed a csodálkozástól, 
amikor a Kamara mozi óriási, diszes menye-
zete megindul és zajtalanul, könnyen, mint 
valami lenge függöny eltűnik a nézőtér fe-
lett és a nézőkre egyszerre csak a csillagos 
éjszaka mosolyog és enyhe, illatos tavaszi 
levegő árad mindenfelé. Végtelenül kellemes, 
hogy az ember, a város szivében egyetlen 
mulató palotájában mindent megtalál, ami-
től teste, lelke felüdül. Ebben a pompás kör-
nyezetben, ahol semmiféle meglepetés nem 
érheti a publikumot, mert ha az eső hirtelen 
megered, a tetőt egy perc alatt újra vissza 
eresztik a nézőtér fölé, természetesen éppen 
olyan töretlen lendülettel virul a moziélet, 
mint a tél derekán. Sőt a Kamara Színház 
igazgatósága mintha még egyre fokozni tudná 
műsorénak színvonalát és érdekességét. E 
héten a magyar filmek aranysorozatát foly-
tatják ismét, amelyet a szenzációs afrikai 
dzsungel film szakított meg egy kis időre. A 
Szent Mihály Petrovich Szvetiszlav leghíresebb 
szerepe kerül felújításra. Ez volt ez a film, 
amelynek párisi bemutatója után Petrovichot 
a francia fővárosba hívták, ahol tudvalevőleg 
több jelentékeny szerepet játszott el. De nem-
csak Petrovichnak hozta meg első igazi diada-
lát ez a film, hanem emlékezetes alakítást 
produkáltak benne Makay Mergit, Pelheő 
Atiila, Nordley Lucy és Ujoáry Alajos* is. 
Pakots József a film irója és Balogh Béla a 
film rendezője tehetségüknek javát vitték 
harcba és büszkék lehetnek arra, hogy mun-
kájuk ma, annyi kiváló külföldi film után, 
még mindig friss, lebilincselően érdekes és 
jelentékeny művészi erővel és szépséggel hat. 
A dráma szinte rohanó bonyodalmai során 
egy fiatal tisztet látunk, akit még gyermek-
korában érzékenyen megsértett egy szépséges 
arisztokrata leány. Ennek a hajdani sértés-
nek és a férfikorban fel:ámadó szerelemnek 
különös és izgalmas küzdelmét látjuk a ké-
sőbbi cselekmény soráfi, amely végül is a 
gőgös leány megtörésében és a szerelem győ-
zelmében csattan ki. 

A gyönyörű magyar film mellett a külföld 
is előkelően van képviselve a Lejtőn lefelé 
cimü filmdrámával, amelynek tökéletes ren-
dezési szépségei és az élet realitásait feltáró 
mélységei nem téveszthetik el hatásukat. Való-
sággal lelki analízis, értékes filozófia ez a 
filmdráma, amely a szenzáció hajhászás ol-
csó eszközein tullendülően vtlódi emberek-
nek és nem elképzelt báboknak és fantasz-
tikus regényhősöknek gyilkos tüzű, forró sze-
relmét mutatja be. A Kamari-mozi most is, 
mint eddig mindig olyan érdekes és tartal-
mas műsort adott, amelynek alig találjuk 
párját. 

Amerikai és francia filmek 
fogják uralni a jövő film-

szezont 
Még egy év előtt ugy látszott, hogy az 

egyre diadalmasabban fejlődő német film 
legyőzte Franciaországot és teljesen egyen-
rangúvá lett a legkiválóbb amerikai film-
alkotásokkal. A Németországra szakadt 
váratlanul nagy és katasztrofális gazdasági 
válság azonban alapjaiban renditette meg 
a német filmgyártást, aminek legfőbb oka 
hogy a márka zuhanása folytén a keres-
kedők nem márkában, hanem dollárértékber 
adnak-vesznek. Ennek ellenére a német film-
gyártás hatalmas erőfeszítéssel próbálja 
pozícióját tartani és éppen a Radius film-
társaságnak sikerült Budapest részére le-
kötnie a legújabb és legjelentékenyebb fii 
meket. Igy például elkészü't Fellner Pá 
rendezésében a Velencei kalmár, amelynél 
főszerepeit Henny Porten és Harry Liedtki 
játsszák. Befejezték Jennings és My a \la\ 
nagy filmjeit a Tragödie der Liebe és Dit 
Gräfin von Parist. 

Akik a moziárak emelkedése miatt zugo 
lódnak, azoknak vigasztalására közölnön 
kell, hogy a mozihelyárak elérték a világ' 
paritást, sőt Budapesten még mindig vala-
mivel olcsóbbak a helyárak, mint példáu 
Bécsben, vagy Berlinben, ahol például egi 
mozipáholyjegy ma nyolcezer márka. Ennél 
legnagyobb oka, hogy a filmek ára ma mé 
az aranyparitásnak a dupláját is meghaladj ' 
és a mozisok fantasztikus összeget kény 
telenek egy-egy nagy filmért fizetni. A buda 
pesti Star filmgyár például most szerezti 
meg a világhiiű „The Kid" (A gyermek 
cimü filmnek a magyar piacon való játszás 
jogát és ezért a filmért, amelynek főszere 
pét Jackie Coogan és Charlie Chaplin játsz 
szák, nem kevesebb mint hatezer dollárl 
vagyis harminchat millió koronát fizet eti 
Ezen a világhírű filmen kivül még eg' 
sereg nagyszabású meglepetés vár a jöv' 
évadban a budapesti közönségre. Igy pél 
dául Griffithnek több nagyszabású alkotá 
sábBn fogunk gyönyörködhetni. Ezek közi 
a Két ár vél az Or/on-filmgyár szerezte meg 
s Romance of a happy valley cimüt, amel 
nálunk Búzavirág címmel fog menni, mos 
hozta Berlinből Horovitz Richard, a Művész 
film igazgatója. A Studium a Hans Hein 
Ewers Léleklátó/át, az Emelka—Engel-cé 
a Bö/es Náthánt; az Edison a Svenska-gyá 
remekit tartogatja kasszájában, de, noh 
még nem nyilatkoztak, a szakmában kÖ2 
tudomásu, hogy a Ko'ona, Cosmos, Coivii 
Tüchten, Nordisk, Gau mont, Unio, Lloy 
és Magyar-Osztrák filmkölcsönzők iga; 
gatói is már megjöttek külföldi útjaikról é 
valamennyinek tárcájában már ott van 
súlyos dollárszerződés, amely egy-egy nag) 
szabású filmszenzáció lekötését jelenti. 



Hol nyaraljunk az idén? 
Irta : Bársony Oszkár 

a Menetjegyiroda igazgatója 
Mindjárt ott kezdjük, hogy hol és nem, hogy 

egyáltalában nyaraljunk-e az idén, mert hiszen 
abban egyet értünk is mindnyájan, hogy 
nyaralni kell. Ne is kíséreljük meg tehát, hogy 
elkerüljük sorsunkat „Dacant volentem fata, 
nolentem trahunt" — mert ha szembeszállunk 
is, — végül mégis csak engednünk kell. 

A napilapok apróhirdetései közt „nvaralás" 
alatt találjuk az első impulzust : Budakeszi ? 
Nagymaros ? Mátyásföld ? Akik azonban a 
fővárosban, vagy a környékén akarnak nya-
ralni, azoknak legnagyobb része már vigan 
fűt a zugligeti, svábhegyi vagy hűvösvölgyi. 
csonka — vagy több milliós bérösszeggel 
megváltott nyaralóban. A Balaton-parti fürdők 
kecsegtetőbbek és az árak is, — amint később 
a külföldi árakból látni fogjuk — eléggé 
mérsékeltek. E'ért itt inkább mint bárhol 
kérdezhetjük'; „Willst du immer weiter schwei-
fen ? Sieh das Gute liegt so nah !" Lássuk 
tehát a hazai fürdők penzió'árait. Keszthelyen 
(az árak szobával és napi négy szeres étke-
zéssel egvütt értendők) most 4000 — a fő-
idénvben 6000,— korona lesz az ellátás. Sió-
fokon junius 15 ig 5000.— korona, a főidényre 
azonban „az árak csak később lesznek meg-
állapítva" ; Balatonfüreden szintén kedvez-
ményes árak melleit kapiató lukas az elő- és 
utóidényben Balatonbogláron az elő- és utó-
idénvben 4000 — a főidénvben 5000.— szoba-
árak 1500—2000 korona ; Balatonföldvár árai 
a főidényben a fővárosi szállók áraihoz fognak 
igazodni ; Balatonszárszón, ahol ujabban 
villanyvilágítás is van, egész idényre 50— 
150.000.— koronáért kapni szobát ; Balaton-
szemesen csak egy nagyobb penzió, de sok 
villalakás van, mely utóbb ;ak háztartás veze-
téssel járnak. A többi belföldi fürdőhplv közül : 
Hévizén a főidényben , 1500—2000 kor.-ért 
kapható szoba,, az ellátás ára pedig a buda-
pesti körúti éttermek áraihoz fog igazodni. 
Lillafüreden a teljes penzió ára 4000—5000 
korona lesz és hasonlók lesznek az ellátási 
árak Párádon, Balffürdőn, Bodajkon, Erdő-
bényefütdőn, Fonyódon, Zamárdin. Harkány-
fürdőn és a töbhi hazai fürdőhelyeken. 

Ausztriában a tavalyi tulmagas árakat 
nagyrészt leszállifották, hogy az Ausztriát 
szerető, közönség ismét visszaférhet meg-

szokott telepeire : St.-Wolfgangban és kör-
• nyékén, valamint általában a Salzkammer-

gutban, (Gmunden, Goisern, Hpllstadt, Ham-
mer, Bad Hall) 40.000 — és 60 000 osztrák 
korona között változnak a penzióárak. Bad-
Gastein, Semmering. Maria Zell. Ischl, Aussee, 
jóval drágábbak 130—200 000 osztr. kor. az 
osztrák Tyrolban Kitzhübel, Igls, szintén drá-
gább, de Seefeld, Aachensee, Finstermüns. 
Obladis, Sölden, Steinach és a többi kisebb 
arlbergi.ötzthali, valamint Brenner-telep,éppen 
ugy, mint a karinthiai és a Graz környéki 
nyaralóhelyek, (Heiligenblut, Guründ.St • Geor-
gen, Agathenhof, Mittewald, St.-Uiban az 
Ossiachi-i tó mellett, valamint Aflenz, Buch-
berg, Eisenerz, Feldbach, Tobelbad, Froh-
leiten, Maria-Grün, Mürzzuschlag, St.-Rade-
gund, Gaishorn Gleichenberg, Mönichkirchen. 
Lassnitzhöhe, jóval olcsóbbak. Pörtschach-
ban, Villachban, Millstat am Seeban és Vel-
denben azonban a drágább 80—100—120.000 
osztrák koronás áraik ellenére is már alig 
kapni szobát. 

Egynehány németországi gyógyfürdő „idegen 
megszállás" alalt áll, de ez nem akadályozza 
e fürdőhelyek meglátogatását és remélhető, 
hogy a nyár a beutazási feltételekben vagy 
talán egyébként is hoz változást. A megszál-
lolt fürdők közé tartozik Wiesbaden, Kreuz-
nach Neuenahr és Bad-Ems is. Ugy a vasúti 
közlekedés, mint a Rajnahajózás azonban 
zavartalan. (Bad Neunahr hajóállomása Re-
magen.) 

Maradi azonban Németországnak számos 
kiváló gyógyforrása és fürdőhelye, amelyekbe 
teljesen szabad az ut és ahova minden ne-
hézség nélkül megszerezhető a vizűm. Bad-
Elster, Kissingen, Baden-Baden. St. Blasien. 
Ilmenau, Mergentheim. Kudowa, Oberhof, 
Wildungen, Weisser Hirsch, Salzschlirf, Salz-
b'unn, Ovenhausen stb. És szabad az ut a 
pompás Kelet-tengeri fürdőkbe; Heringsdorf, 
Sassnitz, Swinemünde. Zoppot, Rügen, nem-
kevésb4 pedig a nagyszerű Észak-tengeri 
fürdőkbe : Norderney, Borkum, Wyk auf 
Föhr, Langeroo'ge stb. 

A németországi penzióárak nagyjában a 
következők : luxushotelekben 50—60 000.—. 
elsőrangú szállókban 30 —40.000"—, jó polgári 
(fein bürgerlich) szállókban és pensiókban 
20—25 000—, egyszerűbb szállókban és 
penziókban 15—18.000 márka naponta. 

A csehországi és felvidéki fürdőhelyek 
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közül ismét igen élénk érdeklődés nyilvánul 
meg a Magas Tátra iránt. Az ótátrafüredi 
Grand Hotelben és Ujtátrafüreden már 45 cs. 
koronától kezdve kapható penzió szobával 
együtt, Tarpatakfüreden pedig 30 os. korona 
a szoba ára elsőrangú teljes ellátással együtt. 
Karlsbad, Franzensbad és a többi cseh-
országi fürdőhely is ugyancsak lényegesen 
leszállították áraikat, minek folytán a tavalyi-
nál jóval nagyobb érdeklődésre tarthatnak 
szá mot. 

Aligha fogunk tévedni azonban ama fel-
tevésünkben, hogy az idén a svájci üdülő-
telepeken is meg fognak újra fordulni honfi- , 
társaink. Az alább következő helységnevek 
melletti számok a főidény penzió-árait jelzik, 
svájci frankban és pedig mindenütt a sze-
rényebb penziók és a luxushotelek árát, — ugy, 
hogy a két összeg középarányosa a jó első-
rangú hotelek penzió árát adja : Andermatt 
(10-14), Caux (10 21), Chur (8-13). Davos (9 17), 
Engelberg (7-15), Grindelwald (7-16), Interla-
ken (8 18), Kandersfeg (7-13), Lausanne (8 19). 
Lauterbrunnen (8-12). Leysin (13 23), Locarno 
(8-15). Lizern (10-19), Lugano (8 16), Maloja 
(10-20). Meiringen (8-13), Montreux (8-19), Mür-
ren (11-17), Ponlresina (9 16), Ragaz (7ll3-\6), 
St Moritz-Dorf (11 28). Schuls-Taraps (11-1612)( 
Spiez (7V* 12). Vevey (9-16), Vitznau (7'/2-16, 
Weggis(7-13), Wengen (7»/2 16).Zermatt (10-20), 
Zürich (9-20). 

Az itáliai tengeri fürdők iránt viszont mér 
most oly nagy az érdeklődés, hogy ezeknek 
bizvást jósolhatunk igen erős magyar frekven-
ciát az idei nyárra. A leglátogatottabb alig-
hanem Abbázia lesz, hol a Palace- hotel, a 
Lakatos-szanatórium és a többi kisebb penzió 
is igen mérsékelt és pedig 25—35 lirés ára-
kat szabnak a magyar fürdözőközönségnek. 
Egyébként pedig a következők lesznek az 
árak : (Az alább következő helységnevek 
melletti számok a főidény penzió árait jelzik 
lírában és pedig mindenütt a szerényebb 
penziók és a luxushotelek árát — ugy hogy 
a két összeg középarányosa itt is a jó első-
rangú szállók penzióórát adja) Lussin Grande 
Simonics-üdülő 27 lira, Grado (25—40), Porto-
rose (20—60), Brioni (28—35), Riccione (25— 
60). Rimini (35—45), Venezia Danieli (95— 
150), Grand Hotel (75-90), Cavaletto (40-45), 
Bauer (50—85), Vittoria (35—60), Lido Excel-
sior (90-150), Bains (45-70), Lido (40-65). 
Viareggio (20—80). A magaslati gyógy- és 
üdülőhelyek : Bozen (25—75), Canzei di Fossa 
(20— 56), Corlina d'Ampezzo (30—60), Gossen-
sass (30—45), Madonna di Campiglio (30—75), 
Mendola (40—90), Sterzing (25—40). A gyógy-
fürdők és városok : Salsomaggiore (45—70, 
Róma (25—120), Montecatini (25—75), Firenze 
(15-100), Napoli (24-150), Capri (25-70), 
Sorrento (22—100), Genova (25—70), Pisa 
(15-60). 

H 0 T E 
i G R A N D E I T A L I A 

SZÁLLODA 

300 szoba. Hideg- és melegvíz szolgálta-
tással. Autó- és motorcsónak-közlekedés. 

Legmodernebb berendezés. Családok ré-
szére kényelmes elhelyezés. — Fürdők. 

ELSŐRENDŰ KONYHA. 
NÉMETNYELVŰ SZEMÉL7ZET. - . FRANCIAN7ELVÜ SZEMÉLYZET. 

PENSIO NAPI 4 0 . - LÍRÁTÓL. - SZEZON : ÁPRILIS-OKTÓBER. 
MILLOSEVICH L. igazgató. 



SZÍNHÁZI ÈLÊT 

Az idei első fürdőlevél 
Joggal irigykedik mindenki azokra a boldog 

halandókra, akiket nem a pesti aszfalton ér-
nek az enyhe májusi napsugarak . Hol van 
még a nyár és máris mennyien elmentek 
délre, szinte azt lehetne mondani rájuk, hogy 
elébe utaztak a nyárnak, bzek közé a bol-
dog halandók közé tartozik Posner Magda, 
akitől a következő kedves levelet kaptuk 
Meránból. 

Merán, 1923. május hó. 

Kedves Színházi Élet I 
Remélem, én vagyok az első, aki az idén 

fürdőlevelet irok a Színházi Életnek. Öröm-
mel és boldogan jelentem, hogy már nyolc és 
fél napja itt élek ezen a csodálatos, Istentől 
megáldott, természeti szépségek diszével telis-
teli hintett helyen : Merán környékén. Becsület-
szavamra kijelentem, hogy a nyolc és fél nap 
alatt még egyetlen egyszer sem vettem tollat 
a kezembe és most is csak az kényszeritett 
oz irnsra, hogy megérkezett hozzám a Szín-
házi Élet legutolsó száma s engem egyszerre 
elfogyott a végy, hogy egy kicsit beszélgessek 

Pesttel. És ha ez a szó : Pest gyűjtőfogalmat 
jelent, akkor,annak legjogosabb képviselője 
a Színházi Élet. Tehát : hogy is kezdjem — 
csak kitekintek, az ablakomop és ezerféle 
dolgot látok, amelyet szépen leirni csak az 
összes pesti írók tudnának. Látom a hegyek 
hóval borított csúcsát és látom a völgyekben 
a csodálatos színekben pompázó tavaszt, 
amely itt a hotelszobában lirai gondolatokat 
fakaszt. Hopp, most veszem észre, hogy köl-
tőt csinál belőlem ez a drága, szép vidék. El 
tudnám nézegetni innen órák hosszát, ha 
nem várna a társaság odalennt a hallban. 
Mert itt most mér teljesen kifejlődött a fürdő-
élet. Sokan vannak itt pestiek és magyarok. 
A mellékelt fényképen is két magyar lány. 
Barna Erzsi íparmüvésznő és Martin Klári 
társaságában élvezzük a napsugarat, a dolo-
mit szikléi között. Lenn Meránban már ala-
pos a hőség, ezért mindenki siet ki a sza-
badba, akár Pesten az Erzsébet-körutról a 
Hüvösvölgybe. Tegnap Bozenen át Weidt-
bruckba utaztunk, onnan pedig autón kirán-
dultunk egy ezer méter magas hegyre, a Sleis 

Meráni tájkép 
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a m Sachlernbe. Csodálatos fél óra volt az 
autóut, amig felértünk a hegytetőre. 

Az ember szinte elszédül a természet mér-
hetetlen gyönyörűségétől. Felhőkig nyúló szik-
lák, örökzöld fenyvesektől borított hegyoldalak, 
napsugártói csillogó vizű hegyitavak, patakocs-
kák, régi épületek romjai váltakoznak az autó-
ut mentén. A kiránduló helyek környékén 
valóságos babilont találtunk ; különösen sok 
angol és német turista jár már most ezen a 
vidéken, de igen sokan vannak amerikaiak 
is. Bennünket magyarokat szintén tekintélyes 
számban képviselnek és még több szobát 
foglaltak le a hotelekben júniusra és juliusra 
a pesti társaságok tagjai. Közvetlenül a leg-
magasabb hegycsúcs alatt van egy elegáns 
szálloda, a Hotel Salegg, amelyben csak ugy 
hemzsegnek az idegenek. Érdekes, hogy en-
nek a szállodának alig van ohan szobája, 
amelyben még valamilyen uralkodó herceg 
ne lakott volna. Egész nap jönnek-mennek 
a turisták, messziről, ha felnézek a hegytetőre, 
olyan a kép, mintha va'ami törpe hadsereg 
ostromolná a hegycsúcsot. Ezerszer is csak 
azt mondhatnám, hogy az ember csak itt 
ismeri meg az igazi boldogságot, amikor 
alkonyat tájban kiülhet a szálló terraszára 
és élvezi a csendet és nyugdlmat. Aki Pesten 
ideges, jöjjön ide, olyan lesz, mintha kicse-
rélték volna. Én is olyan vagyok, amiről Pes-
ten nemsokára meg is győződhet. A viszont-
látásig, szívélyes üdvözlettel Posner Magda 

BARNA ERZSI, POSNER MAGDA, MARTIN KLÁRA 
Meránban 

Al Lido di Venezia 
Hotel Ausonia Palace ! 

Corus d'Oro 
,, Riviera 

V i i l a Paradiso 
Regine 

VENEZIA 
l e g a j á n l h a t ó b b h o t e t e i : 

Hotel Bella Venezia 
„ Bonvecchiati 

Cavalletto 
„ Canal 
„ Centauro 

Citta di Trieste 
de la Gare 

„ Europa 
Giorgione 
Internazionale 

„ Luna 
„ Mariin 
„ Metropole 
„ Panada 

Rialto 
„ San Marco 
„ Savoia 
„ Serenissima 

Terminus 
Tre Rose 

„ Vapore 
Casa Fontana 

„ Petrarca 
Pensione Visentini 
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Szezonnyitós Keszthelyen 
A tavaszi napsugár nyárnak is beillő heve 

a Balaton habjait is langyosra csókolta im-
már. A magyar tenger partjaira a pünkösd 
elhozta a szezonnyitás idejét. Egymásután 
nyitnak a balatoni fürdők, köztük a leges-
legszebb Keszthely, ahol május huszadikával 
kezdetét veszi az a páratlanul elegáns és vi-
dám térsasélet, amely ezt a kies és világvá-
rosi fürdőhelyet már tavaly a nyaraló közön-
ség kedvencévé avatta fel. 

A „Balaton gyöngyé"-
nek nevezik röviden 
Keszthelyt és aki ezt 
az elnevezést adta, ke-
resve sem találhatott 
volna kifejezőbbet és 
találóbbat. Keszthely 
csakugyan gyöngye, ér-
tékes drágaköve a Ba-
latonnak, megszámlál-
hatatlan erényeinél és 
a szerencsésen össze-
játszó körülményeknél 
fogva. Már mindjáit fek-
vése oly kitűnő, hogy 
messze nem lelni a pár-
ját. A Balaton sehol sem 
nyújt olyan festői kilá-
tást, mind az itteni 
partról nézve, ahonnan 
egyformán látszanak 
Badacsony, Tátika, 
Csobánc, Tihany bércei 
mint a siófoki partvi-
dék kontúrjai. Annak a 
h i r e s hatvanholdas 
parknak pedig, amely 
Keszthely fürdőtelepét 
magában foglalja, egész 
Magyarországon nin 
csen mása. Csudálato-
san szép ápolt és gondozott ez a park, amel-
lett, hogy égbenyúló faóriésaival a legva-
donabb természet benyomását kelti. 

De a poétikus fekvés és az elragadóan szép 
vidék csak kisebb tényezői Keszthely mind-
inkább növekvő népszerűségének. A fürdő-
hely igazi varázsa főleg azokban a körülmé-
nyekben rejlik, amelyek Keszthelyt valóban 
világfürdőüé teszik. Mert Keszthely nemcsak 
elsőrangú nyaralóhely hanem elsőrangú üdülő-
telep és gyógyhely is, a Balaton egyetlen 
diétás gyógyhelye. Vese, cukor, gyomor- és 
bélbetegek tökéletes gyógykezelést nyerhet-
nek itt, olyan tökéletes gyógykezelést, amelyet 
Magyarországon ritka szanatóriumban kap-
hatnak meg. Dr. Matusek Rezső főorvos ve-
zetésével működik Keszthelyen, még pedig a 
centrumban levő Hullám szállóban a viz-
gyógyintézet, valamin, a phisiotherapiás gyógy-
intézet is, ahol évenként a betegek százai 
nyernek enyhülést. 

A betegek mellett Keszthely igazgatósága 

K JUI1IUS 1rér 
SZOBAREN DEIÉS : Ú R ! VENDÉGLŐ 
JÓZSEF KÖRÚT 5 6 . TElEFONt JÓZSEF 

szivén viseli a szórakozni és sportolni vágyó 
vendégek érdekeit is. A „Balaton" és „Hul-
lám" szállók állandóan a társasélet közép-
pontjai. A „Balaton" éttermében és kávéhá-
zában a kitűnő Pege Károly és fia muzsikál-
nak naponta, a szálló színházterme pedig 
szinielőadásoknak, pesti művészek vendég-
szereplésének és hangversenyeknek színhelye. 
Kabaréelőadások és művészesték egymást 
érik itt, csupa vidámság és élet a keszthelyi 

szezon elejétől, végig. 
Még a gyermekek mu-
latságéról is bőven 
gondoskodás történik, 
amennyiben egész nyá-
ron itt tartózkodik 
Péterffy Atina a köz-
ismert pesti táncpeda-
gógus, akinek táncis-
kolája a keszthelyi fia-
talság legkedvesebb 
szórakozóhelye. A sport 
hiveit viszont a fürdé-
sen k i v ü l nagyban 
vonzzák a tenniszver-
senyek és a yachtki-
rándulások. Érdekes-
sége lesz az idei sze-
zonnak, hogy megje-
lennek Keszthelyen a 
legújabb tipusu torpedó 
alakú, légüres terű csó-
nakok, amelynek az a 
jó tulajdonságuk van. 
hogy sohasem borulnak 
föl. Ez a modern csó-
nak tipus bizonyára 
kedvence lesz a publi-
kumnak. 

Keszthely igazgató-
sága a máris tapasztal-

ható nagy érdeklődés folytán pesti irodát 
tart fenn szobák rendelésére. József-körút 56. 
szám alatt van az iroda, telefonszáma : 
József 35—87. Itt a fürdőre vonatkozó min-
denféle útbaigazítást megadnak. Ugyanitt le-
het érdeklődni az árak iránt is. Napi penzió 
Keszthelyen jelenleg mér 6000—8000 koro-
náért kapható. 
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Talán a legszebb, ami Budapesten van. 

Krúdy Gyula és Szép Ernő és sokan irtak 
már a levegőjéről, a fáiról. A levegőjéről, 
amelynél frissebb, kellemesebb messze vidé-
ken nincs és a fáiról, amelyeknek mind-
egyikéhez emlék, romantika fűződik. Hát nem 
a Szigeten a legszebb a napsütés, nem itt a 
legszebbek a tavaszi, a nyári és őszi esték? 

A nyár jön, amikor olyan jól esik árnyékba, 
viz mellé menekülni oda, ahol üdülés min-
den lépés, minden perc. Élvezet a Margit-
szigeten élni, ahol a nőket is szebbnek látja 
az ember és ahol a költő is szebben álmo-
dik. Költészeten kivül nem jutna más az 
eszünkbe, ha nem ütköznénk itt-ott a kedves 
prózába. Mert reggeli, uzsonna, ebéd és va-
csora éppen olyan páratlan a Szigeten, mint 
a levegő, a fák és virágok. A margitszigeti 
szállodák penziórendszere méltó a természet 
versbeillő szépségeihez. 

Átszűrődik a napsugár a fák koronái kö-
zött és délfelé, délután érezzük a nyári me-
leget. Viz után vágyakozik ilyenkor az ember 
teste, frissülést kiván. A legnagyobb kénye-
lem : itt van alig egy-két lépésre a főváros 
legszebb és legmodernebb strandfürdője. Sza-
bad helyen, amelyet állandóan ér a meleg, 
pompás, bővizű medence és bársonyos, puha 
homok. A strandnak már állandó közönsége 
van, Budapest előkelősége jár át'napfürdőzni 
délelőttönként a Margitsziget strandján. 

Amit a Szigeten kapunk, azt egy csokor-

ban sehol más helyen nem találjuk meg. 
Sok külföldi nyaralóhely alig vehetné föl a 
versenyt a mi csodaszép Margitszigetünkkel, 
amely itt városunk szivében fekszik. 

Séták a Szigeten . . . a padok, a ven-
déglő, a cukrászda, amelynek minden széke 
és helye csupa kedvesség. Mint a viruló szép-
asszony, olyan a Sziget : tökéletes esztétikai 
élvezetet és szórakozást nyújt az embernek. 
Hajnalban, reggel seholsem olyan megnyug-
tató a végtelen csönd és esténkint seholsem 
hallatszik olyan szépnek a cigányzene, mint 
itt. Nem csoda, ha rajongói vannak a Szi-
getnek. 

Rajongói vagyunk mi is, akik itt találjuk 
az iróvilág kedvenceit és a népszerű prima-
donnákat : itt laknak, itt sétálnak, étkeznek. 
Szó sem fér hozzá : a nyári Budapestnek 
legszebb és legnevezetesebb állomása a 
Sziget. Szabad időnk minden perce veszte-
ség, amelyet nem itt töltünk el. 

A margitszigeti gyógyfürdő orvosi vezetői : 
dr. Czyzewsky Gyula egészségügyi főtanácsos. 
Őfensége József főherceg és családja udvari 
orvosa és dr. Dalmady Zoltán egy. magánt. 

Penziós vendégek a következő kedvezmé-
nyeket is élvezik: a szálloda körüli tennisz-
pályékon 20% engedményt, szigeti mosódá' 
ban és vasalóintézetben ugyancsak 20u<o en-
gedményt, 20% engedményt tükörfürdők igény-
bevétele esetén azoknak mindenkori árából 
és 20°/o engedményt a thermal strandfürdő 
kabinbérleti összegéből. 

. . . a szigeti s trandnak már állandó közönsége van 
Nemes felv. 



72 SZÍNHÁZI ÉLET 

Természetes keserű sósfürdők. Vizgyógyintézet. Villanyos gyógykezelés, u. m . : Franklin-, gnlvan- és 
kvarc-lámpa (mesterséges napfény), hőlégkezelés, massage, s tensavas- , oxygén és fenyő-fürdők. Hiző-
gyógymód. Műtőterem kényelemmel. U j et terem. Kávéház. Hall. Kurszalon. tvócsernok. Pompás pihenő-

csarnok. Tennisz. Für tő-zenekar. 
Budapest, I., Tétényi-nt 12—16. (Pehérvári-ut — Kelenföldi villamos.) Telefon József 81—75,^ — 

Az Erzsébet-Sósfürdő Budapest székesfővá-
rosának egyik legrégibb, már 1853 óta fenn-
álló fürdője, melyet a Belügyminisztérium a 
19.540/1902. sz. leiratéban hivatalosan gyógy-
fürdő jelleggel ruházott fel. 

A fürdőtulajdonos részvénytársaság — fel-
ismerve a sósfürdő elsőrangú közegészség-
ügyi jelentőségét — a fürdőt igen jelentékeny 
tőkebefektetéssel a modern hygiénia köve-
telményeinek megfelelően teljesen újjáépítette, 
átalakította, kibővítette és újra bútoroztatta, 
az egész fürdőtelepet szigorúan szanatoriális 

alapokra fektette, hogy a hivatását ugy a 
nyári, mint a léli szezonban, tehát egész 
éven át teljesíthesse. E célból mindenek-
előtt a régi, már üzemben volt források ve-
zetékeibe uj keserüvizkutakat kapcsolt, hogy 
a fürdők zavartalan és bőséges gyógyvíz el-
látását még az eddiginél sokkal fokozottabb 
igénybevétel mellett is biztosítsa. Szaporította 
a fürdőszobákat s valamennyit a modern 
hygéniának rregfelelően fehér fayencef alak-
kal lálta el. Ugyan csak fehér"fayence fürdő-
medencéket is építtetett s az összes folyosó-

Az Erzsébet-Sósfürdő főbejárata Haisinyi /elv. 



A Sósfürdő vendéglője 

kat hygiénikus falburkolattal és mozaikkal 
boríttatta. A fürdőház ban külön fodrászterem. 
A fürdés után javalt pihenés céljára — köz-
vetlen kapcsolatban a fürdőházzal — nyitott 
és üvegfalakkal zárható pihenőcsarnok épült, 
az ulóbbi a téli szezonra gőzfűtéssel 

Ivókúra céljaira pompás művészi freskók-
kal díszített, római mozaikkal borított, előkelő 
uj ivócsarnok szolgál, melynek gyógyvizét a 
forrásból villamos motor hajtja a marvány-
kutakba. 

A szanatóriumépület a fürdőhóztól elkülö-
níteti bejáratot köpött, melyből impozáns hall 
vezet a lakószobákhoz. Ugy a szobákat, mint 
az összes fol>osokat átalakították, parkettát, uj 
festést es fehér ajtókat kaptak, berendezésük 
és butorzatuk a legkényesebb igényeket is 
kielégíti. Az emeletre lift jar 

Művészi díszben és fényűző 
pompaban a kurszalont még felül-
múlja a — szanatóriummal ugyan-
csak zárt folyosóval összekapcsolt 
— uj étterem, melynek monumen-
tális boltozat* palmettás oszlopok 
impozáns során pihen. A több 
mint 250 négyszögméternyi ter-
met a parkra nyiló terraszok ve-
szik körül, mig a park melyében 
ugyancsak terras'okkal övezett 
kávéház és cukrá»zde-pavillon 
kapcsolódik a terraszok hoz. A 
vendéglő konyháji , telalója slb 
minden részleteikben korszerűek 
és hygiénikusak. A konyhája leg-
elsőrangu. Az ételek és italok pol-
gári árai és figyelmes kiszolgálás 
kifogástalan. 

Bud'pest legelőkelőbb társasá-
gainak nyári étkező, mulató és 
szórakozó helye. A klubok és tár-
saskörök találkozója. 

A fürdő különleges jelentősége. 
Az orvosi tudomány a Sós-

fürdőt régóta ama kevés fürdő-
helyhez sorozza, melyeket való-
ságos és kiváló értékkel biró gyógy-
helynek tekint. Elsőrangú orvosi 
tekintélyek szerint sem ország 
határain belül, sem a külföldön 
nincs egyetlen sósfürdő sem, mely 
gyógyhatásában az Erzsébet- Sós-
fürdőt felülmúlná. Ama kiváló 
jelentőség, mely a fürdőt a többi 
hasonló (sós) fürdők fölé emeli,' 
forrásain alapul. 

A fürdő unikum a maga nemé-
ben, mert keserüvizet gyógyító 
célból másutt is alkalmaznak 
ugyan belsőleg, de fürdő alakjó-
ban sehol, csak az Erzsébet-Sós-
fürdőben. 

Az Erzsébet-Sósfürdöt női bajok-
nál, általános gyengeség, ideg-
gyengeség, idegzsábák, krónikus 
izom- és izületi csuz, a görvélykór 

enyhébb alakja, máj és epéutak megbetege-
dése, általános elhízásnál, úgyszintén egyes 
szervek elzsirosodási folyamatainál, izzad-
mányoknál rendelik. 

És mindezeken tul áruljuk el, hogy az 
Erzsébet-Sósfürdő egyike a legszebb buda-
pesti kirándulóhelyeknek. Csudálatosan üde 
levegő, hatalmas faóriások, pompás park a 
tavasz ezer és ezer színében pompázva 
fogadja a szegény pestit, aki egy kis termé-
sze'imádatra átrándul az Erzsébet-Sós-
fürdőbe. 

Hanányi felv. 

R é s z e i a Sósfürdő parkjából 
Haisányi felr. 
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A Balaton legelegánsabb 
fürdőhelye 

Előidény Balatonföldváron 

Melyik a Balaton legelegánsabb fürdőhelye ? 
A kérdésre igazán nem nehéz a felelet ; min-
denki tudja, hogy Balatonföldvárról van szó, 
a magyar mágnás és pénzarisztokratavilág 
legkedveltebb nyaralóhelyéről. Balatonföldvár 
ma versenytárs nélkül áll a magyar tenger-
partvidékén, gyönyörűen parkírozott fürdőte-
lepe, pompás villái, kényelmes szállodái és 
nagyszerű strandja évenkint Pest, a vidék, sőt 
a külföld elegáns társaságát látják vendégül. 

Az a szeretet, amellyel a közönség Balaton-
földvárt kitünteti, könnyen érthető is. A bala-
toni fürdők közül kevés van olyan, ahol 
annyira törődnének a nyaralók társaséletével, 
szórakozásaival, mint éppen itt. Különösen 
mióta a fürdőtelep a Britannia-szálló direk-
ciója alá került és Sebes Sándor igazgató 
irányítja Földvár ügyeit, a fürdővendégek ké-
nyelmére napról-napra több történik. Egymást 
érik Balatonföldváron a zenés teadélutánok ; 
amellett, hogy a sportolók számára is minden 
újdonság rendelkezésre áll. Tenniszpályák. 
hátaslovak, jachtok, vitorlások és csónakok 
várják Földváron a sport kedvalőit, azonkívül 
az autókirándulások is napirenden vannak. 
Egyáltalában nagy társasági élet van a für-
dőtelepsn, ami az előkelő villalskóknak is 
köszönhető, akiknek soréban ott látjuk a 
mágnásvilág kitűnőségeit, valamint a politi-
kai és művészi notabilitásokat is, A művé-
szek közül idén Rákosi Jenő, Medek Anna, 
Péchy Erzsi, Honthy Hanna, Somogyi Nusi, 
Varsányi Irén, Gombaszögi Frida, Székely-
hidy, Venczell. Miklós Andor, D'Arrigo Cornél 
jelentették be érkezésüket. Itt tölti a nyarat 
Spur István balatoni kormánybiztos is, aki 
különös előszeretettel foglalkozik Földvárral, 
amelynek megalapítása és fejlődése úgyszól-
ván az ő nevéhez fűződik. 

A balatonföldvári előidény különben már 
május 15-én megkezdődött. A szállodák (Zrí-
nyi, Kupavezér, Bendegúz, Garabonciás) már 
mind megnyíltak, ugyancsak megnyílt a nagy-
vendéglő is, amelyet a közkedvelt Unterreiner 
János vezet idén is. Specialitása a földvári 
előidénynek a napi 4000 koronás penzió és 
a hét napra érvényes teljes penzió, amely 
35 000 koronába kerül gyorsvonati jeggyel és 
minden mellékszolgáltatással együtt. Bővebb 
fplvilagositással a Britannia-szálló szolgál. 
(Telefon 128-71.) 

: Budán a Mészáros-utca 20. szám alatt van 
egy aranyos, kedves hangulatu vendéglő, ár-
nyékos, zöld kerthelyiséggel, cigánymuzsiká-
val, jó étellel-itallal és minden egyéb kelle--
met-sséggel. ami nyári időben jólesik a város 
porában elfáradt pesti ember tüdejének. A 
budai előkelőségek itt találkoznak esténként 
a Jurák-féle vendéglőben. 

ABBAZIA 
CsaládoK, üdüiőK és nyaralók 

legjobb elhelyezése a 

HOTEL I S T R I A SZáLLÓ" 
BAN VAN. 

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

L U S i " ! N S Z I G E T E N 

CIGALE 
PENSION HELIOS 

A déli oldal legszebb helyén 

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

PENSION SERESS 
ÜDÜLÓ MAGYAROK »»VBNC 

NYARALÓ H E L Y E 
MÉRSÉKELT ÁRAK 

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

HOTEL AUSONIA EZELŐTT 
HUNGÁRIA SZÁLLODA 

GYÖN7ÖRÜ PARK. 
L E G M O D E R N E B B K O M F O R T . 

PENSIO ÁRAK : 
MÁJUS, JUNIUS ÉS SZEPTEMBER HÓNAPOKBAN 

3 5 . - LÍRA. 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 4 0 - 4 5 L. 
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Bois de Boulogne . . . Pa-
villon Bleue, Longschamps, 
álomként lebegnek előttem 
kedves barátnőm. Milyen 
szép volt az aranyos tavaszi 
napokat mult évben ott töl-
teni. Magának sokat köszön-
hetek, aki engem idegen kis 
magyar asszonyt bevezetett a 
párisi nő savoir vivrejébe és 
én most visszatérve, felhasz-
nálva a tanultakat itthon is 
igyekszem ugy élni, ahogy 
azt odakint láttam. Nálunk 
is megvan minden, persze en 
miniature és ha egyszer Algir 
helyett idejön, kedves barát-
nőm, meglátja, kellemes emlé-
kekkel fog innen hazatérni. 
De hogy világos képet nyer-
jen a mi életünkről, leirom, 
hogy körülbelül mit csinálok 
mindig. Hogy őszinte legyek, 
lakásaink tágasabbak és szeb-
bek, mint az Önöké. Több 
szoba felett rendelkezünk, 
melyek méretben össze nem 
hasonlíthatók az önök szo-
báival. Nálunk középvagyon-
nal rendelkező emberek ak-
kora lakással bírnak, mint 
Párisban az egész gazdagok. 
Talán ez azon múlik (nem 
szép bevallanom), hogy ná-
lunk mindenki viszonyain 
íelül él. ami nem szép — 
de jó. Hozzájárul a kénye-
lemhez még, hogy személy 
zetet többet tudunk tartani, 
mint a párisiak. Nálunk min-
den munkához külön házi 

D I V A T R E V U 

Tavasz ébredése 
(Levél egy párisi barátnőmhöz) 

alkalmazott van, akiket még 
eléggé lehet fegyelmezni ugy, 
hogy a háziasszony gondtala-
nul élhessen. 

Reggel a szobalányom be-

hozza a reggelimet az ágyba, 
elkészíti a fürdőmet, kikészíti 
a délelőtti ruhámat, egy fehér-
fekete csíkos eolin kosztü-
möt, szmoking kabáttal, egye-
nes szoknyával, hozzá egy fe-
hér filz angol kalapot, fekete 
lebegő fátyollal. Kocsin be-
megyek a városba, hol mindig 
van valami éTdekes kirakat, 
közben egy kis elintézni való. 
Ebédre a Margitszigeten va-
gyok az édesanyámnál, aki 
ott a kúrát tirtja. Csodaszép 
a Sziget hüs fái alatt ebédelni. 
Kint valóságos kis reserv gar-
derobe om van, mert a déli 
melegben eolin kosztümömet 
átcserélem én egy csontszinü 
gyapjugrenadin-ruhára, színes 
szalagövvel, hűvösebb időben 
egy keresztben csikós eponge-
ruhára. Ebédután egy kis pi-

henő, olvasással, levélírással 
élénkítve, ö t óra felé geszte-
nyeszínű georgetteruhéban, 
barna georgette cloche kala-
pomban, hervadt levelekkel 
Gerbeaudhoz hajtatok a Vá-
rosligetbe, ami a Pavillon-
Bleue-nek felel meg. Persze 
versenynapokon más a beosz-
tás. Ebéd után férjemmel autó-
val Alagra megyünk. Én fehér 
crêpe maroquäin ruhában, 
hozzédolgozott ugyanolyan 
sikkes kis cape-pel, borsózöld 
vágott pleureuse-ös kalapom-
ban, rövid zöld vastagnyelü 
napernyőm mel. Az estéimre kí-
váncsi kedves barátnőm, azok 
elég egyhangúan telnek el. 
Férjem szereti a csendes kis 
helyeket, igy rendesen egy kis 
melankolikus budai vendéglő-
ben vagyunk, én egy sötétkék 
vagy cevercoat kosztümben, 
mert az esték még hűvösek. 
A kék kosztümhöz chinchilla-
sált hordok, a covercoathoz 
kék róka boát. Mindig stílu-
sosan vagyok öltözve, mert a 
cég, ahonnan öltözöm, a legki-
sebb hibát sem engedi. Hölzer 
ur nagyon szigorú és mindig 
tetőtől talpig végigmérem ma-
gam, mielőtt a Kossuth Lajos-
utca felé megyek, nehogy az 
én kérlelhetetlen kritikusom-
tól kikapjak. 

Vágó Mici 



Tutankhamen-nyakkendők 
Minden túlzás és elfogultság nélkül álla-

pithatjuk meg, hogy Rechnitz Viktor körúti 
divatüzlete tényleg vezet a férfidivat terén. 
Álladóan uj és uj meglepetésekről gondos-
kodik : olyan finom, meglepően szép cikkeket 
dob a piacra, amelyekről beszélni kell. Az 
igazi elegáns férfihez éppúgy hozzátartozik az, 
hogy Rechnitznél szerezze be divatcikkeit, 
mint ahogy az elegáns hölgy nem lehet el 
púder és párfőm nélkül. 

Rechnitz üzletének most tavasszal különös 
szenzációt és érdekességet adnak a legújabb 
fehérnemükreációk, nyakkendők. Alig találni 
még valahol olyan anyagból készült és olyan 
pompásan szabott férfiingeket, mint amilye-
neket itt kapni. Feltűnést keltettek Rechnitz 
könnyű selyemből készült Tutankhamen-
nyakkendői, amelyek tényleg páratlanok a 
maguk nemében. Egész Budapesten nem 
kapni máshol ilyen nyakkendőt. 

Dus választékkal szolgál emellett kalapban 
az előkelő divatüzlet. Pehelykönnyű nyári 
posztókalapok és szőnyegfonásu girardik kö-
zött találhatja meg mindenki azt a kalapot, 
amelynek formája és anyaga egyéni Ízlésé-
nek legjobban megfelel. 

Fel kell jegyezni, hogy Rechnitz divatcik-
keinek anyagát a legelőkelőbb londoni cég-
nél, Andersennél szerzi be. A világ nirü an-
gol cég bélyegét az ingek anyagán, a nyári 
puplineken éppúgy ott találjuk, mint a se-
lyemnyakkendők anyagén. Nem hiányoznak 
különben az üzletből a legfinomabb selyem-
battisztok és rayék sem, amelyek a vásárlók 
legkényesebb igényét is tökéletesen kielégíti. 

Örömmel veszi tudomásul a közönség, mint 
ahogy örömmel regisztráljuk mi is a hírt : 
a közeljövőben Rechnitz bevonul a belváros 
legkitűnőbb és legforgalmasabb, elckelő met-
ropolisába. Uj üzletet nyit, ugy hogy nem-
csak a körúton, hanem a Váci-utca és Ko-
ronaherceg-utca környékén is forradalmat te-
remt majd az uridivat terén. Egy régi, abszo-
lút jónevü cég meglévő üzletét veszi át. Mo-
dernül átalakítja és itt is ugyanolyan első-
rangú, finom divatcikkeknek ad uj otthont, 
mint amilyenekhez eddig volt szokva a kör-
utak közönsége. 

Rechnitz térfoglalása bizonyára csak nye-
resége a divatművészet fejlődésének. Külön 
szinvonalat teremtett meg eddig a férfi ele-
gáncia terén : ez a nivó a jövőben is meg-
marad. minden valószínűség szerint, sőt fej-
lődni és tökéletesedni fog. 

Furdősapkák. Tennis labda . Tennisr ipő, 
e sőköpenyek é s külön-
l eges gummi gye rmek-

> já tékok nagy választék-
b a n é s e l ső rendű m i n ő s é g b e n kapha tok : 
W1LBEIM AR rUR Kötszergyár é t egészség-
ügyi ciKKeK KeresKedeitni ré<zv. tá rs . 
BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 51. SZAM. 

l losvai Rózs i p a r f ő m j e 

A Belvárosban talál-
koztunk losvai Rózsi-
val, aki az Apponyi-
téren kiszállt autójaból 
és gyalog ment a Ko-
ronaherceg-utcában. 

— Kis bevásárlás 
— mondta — és azután 
egy félórára le a Duna-
korzóra, az édes má-
jusi napfényre . • . 

llosvai Rózsi a gyönyörű időről beszélt és 
a tavaszi divatról. 

— Bizonyára nem tudják, mit tartok én 
nagyon fontosnak a divatnál. A pa-főmöt. 
ame'y szinte karaktert ad a nőnek és amely 
éppúgy hódithat, mint a szép ruha, cipő, 
harisnya ... . 

A Parfumery Kőszeghez tért be llosvai 
és azt mondta, egész Pesten itt lehet kapni 
a legfinomabb francia parfőmöt. S a párfőm 
diszkrét, finom illata meggyőzött bennünket 
is arról, hogy egészen biztos : ez tényleg 
igy van. 

A Tünemény cimü színdarabban Simonyi 
Mária ruhái valóban tüneményesek. A máso-
dik felvonásbani tagén ruhája zöld crèp de 
Lore valódi csipkediszitéssel. Este'yi ruhája 
pedig teljesen simuló ezüst lammeből készült 
lila crèpdiszitéssel. A ruhákat a Berkovits-
szalon (IV., Kristóf-tér 2.) készítette. 

Í ) T H I I J C I 

B I K A C E / T WVECE-» n A j t é - v D 

ár isi 
j i modelled 

meg&r/cezteh I 

d./athúzatta, 

IV. Kossuth LajoS'U. 
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Tavaszi riport egy selymes-
boltról 

Tavasz vart, május van s a csodaszép hó-
napban nemcsak a Természet ujhodik meg, 
hanem díszíti, cicomázza magát az ember 
is, különösen pedig a szebbik ember: a Nő ! 
S az asszony, a nő tavaszi tetszéni-vágyása, 
az a törekvése, hogy a kikelet pompájából 
ő is kivegye a részét, meglátszik a városon 
és legel«ősorban a divatüzletek ksakataiban. 

Járkálunk az előkelő Belvárosban és néze-
lődünk a finom divat-boltok kirakatéi körül. 

Nézelődésünk közben befordulunk a csön-
des Hajó-utcába. Egy igazán ízléses és 
finom kirakat köti itt le figyelmünket. A jól 
ismert, előkelő Szöllősi és Kálmán-cég üz-
letének frontja ez. A kirakat tömve pompás 
holmival, a hölgyek örömével. Itt villog a 
selyem káprázatos színekben ragyognak a 
crèp-de chinek, grenadineok, Ízléses rende-
zésben, csábítóan csopo; tositva 

Belépünk az üzletbe, hogy kötelességsze-
rüleg érdeklődjünk a toalett-anyagok tavaszi 
divatja iránt. A cég főnökei lekötelező szi-
vélyességgel fogadnak s Szöllősi ur, az egyik 
cégfőnök adja meg a felvilágosításokat. 

— Személyesen jártam kint, természetesen 
elsősorban Párisban, azután a selyem hazá-
jában Lyonban és Hollandiaban és hoztam 
magammal mindenünnen a legszebbet, leg-
újabbat és legfinomabbat, ami kapható volt.. 

— íme, nézze ezeket a különböző min-
tájú crèp-de-chine különlegességeket. Talán 

Intervju 
Martha Farróval 
Ezer és ezer ember bámulja 

csodálkozással Martha Farra 
nagyszerű produkcióit, annál is 
inkább, mert a vaskirálynő kar-
csú, elegáns hölgy, akiről nem 
könnyű kitalálni az utcán, hogy 
vasat tör és hajlít. Sikerének 
egyik fontos titka éppen «z, 
hogy karcsú, fiatal és toalett-
jeivel. teslének ápolásával épp 
annyit törődik, mint bármelyik 
divaihölgy. Beszélgetünk Mar-
tha Farrával, aki különös figye-
lemmel és örömmel emlékezett 
meg a Vágó-cégről. 

— Sokfelé jártam már —mond-
ta munkatársunknak a vas-
királynő, — de ilyen tökéletes 
tudással, valóságos művészi ér-
zékkel dolgozni nem láltam, 
mint ahogy Vágó mesternél 
fésülnek és ápolják a hajat. 
Hálával kell megemlékeznem 
kozmetikai intézetéről, amely a 
szépségápolás és a fodrászat 
minden eszközével szolgálja a 
női bájt. 

túlzás nélkül mondhatjuk, hogy szenzációsan 
szépek és máris nagy szerepük van a nyári 
divat kialakulása körül. Rendkívül divatosak 
ezek a foulardok, glóriakék színben, a korzó 
és a Váci utca máris tele vannak velük és 
divatjuk még mindig emelkedni fog. 

Egy csomó remek színű és mintájú grena-
dint, karakült mutatott még Szöllősi ur, majd 
felhívta figyelmemet egy pompás angol cover-
çoat anyagra, amely szintén friss szenzáció. 
És mikor az árak iránt érdeklődtem, megle-
petve tapasztaltam, hogy ez az előkelő ü*let, 
a mai súlyos viszonyok között mily szeré-
nyen kalkulál és aránylag mily olcsón képes 
a legjobb körökből kikerülő közönséget ki-
szolgálni. 

Virág a színpadon. A sárga kabát máso-
dik felvonásának díszlete egy pekingi utca-
részlet. Csupa virág a színpad. De nemcsak 
a színpadok, hanem a hölgyek ruháit is vi-
rágok övezik mindenütt köröskörül. Ezeket a 
gyönyörű virágdíszeket (és pedig kinai kert-
részlet, cseresznyevirágok, ruha- és kalap vi-
rágok), melyek nagyban emelik a felvonás 
hatását Schneider D. és fia (VIII. József-körut 
62 ) művirággyár szállította. 

A sá rga kabát cimü operettben Péchy Er-
zsi összes gyönyörű ruháit, valamint Honlhy 
Hanna harmadik fejvonásbeli csodaszép ru-
háját. melyek méltán keltettek feltűnést a 
Förstner-növérek (IV., Harisbazár 2. sz.) di-
vatszalonja készítette. A ruháknak igen nagy 
sikerük volt. Külön tapsot kaptak. 
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„AZ ÉN GALAMBOM, AZ NEM DÁMA" 
Az „Asszonyok bolondjáéban énekli: D'Arrigo Kornél 

Szövegét irta: BRÓD7 ISTVÁN Zenéjét szerzette : LAJTHAY LAJOS 

Az „Asszonyok bolondja'" nak teljes kottája megjelent és kapható : Rózsavölgyi 
és Társa cégnél, Budapesten. Kapható a Színházi Élet boltjában Erzsébet körút 29. 

KOSZTELITZ KÁLMÁN p"fú«>- « K 
Budapest, Dorottya-utca 12. Telefon 788-89 kozmetika-különlegességei j 
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COMO [ A J Pina.lt uliimo 

Kikenve, kifenve, pácolva 
Illeg-billeg a pesti lány. 
Ne ülj fel, vigyázat, mázolva, 
Csak csinált fény, csak lá tomány I 
Ez az ajk cinóber, keble méz. 
Hupikékből raj t a szemek, 
A ha ja színétől a falnak mégy : 
Muzeumba illő remek. 
Jól nézd meg, figyeld meg a pesti lányt. 
Magára ken egy nagy drogériát. 

Refr. Hej cece, recece. 
Csupa kencefice 
Mind a pesti lány. 
Nézd csak jól meg brúder . 
Fél kiló a púder , 
Mit magára hány. 
Fes tve van a ha ja . 
Tudja a nyavalya. 
Csupa tréfli nő. Hát 

Ä Hej cece, recece . 
Annyi kencefice 
Nékem már nem kő 
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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 SZAKHÁRY ISTVÁN rajzaival 

Rudnai megpillantott bennünket, a fe-
léje siető segédrendezőt a nigerekkei együtt 
egyszerűen félreintette és mohón a gaz-
dámhoz fordult: 

— Jaj de jó, hogy jön, maga jól tud 
franciául, mi ezzel az őrülttel nem boldo' 
gulunk. 

Azzal bemutatta egymásnak a lármázó 
franciát, meg Gellér Endrét. A gazdám csak 
egy mondatot mondott franciául, azt hogy 
mi a vitás kérdés, ő szivesen felajánlja 
szerény segitségét, ha az urak nem tudiák 
jól megérteni egymást. De ennek az egy 
mondatnak fogékonyságától és hibátlan 
kiejtésétől a francia urnák egyszerre meg-
nyájasodott az arca. 

— Enf in ! — 
kiáltotta boldo-
gan. 

Örült, hogy 
végre meg tudja 
értetni magát va-
lakivel. A báró 
házában töltött 
időből magam is 
jól tudok fran-
ciául, mert a báró 
hetenként három-
szor egy francia 
tanárt járatott 

magához, 
hogy legyen 
kivel disku-
rálnia. En-
nélfogva én 
is megtud-
tam, mi a 
baj : a fran-
cia ur, mesz-
jő Guárin, 
svájci tőke-

Enfin I . . . 
Szakmáry tajzu 

A felvétel abbamarad t é s a francia dühöngött , de 
taj tékzó szónoklatát nem ér te t t e senki. 

Szakmáry rajza 

pénzes, belefektetett egy csomó pénzt a 
Phoebus részvényeibe. A Phoebus uj film-
jének a felviteleit ugy vezette, hogy 6 el-
magyarázta, 
amit akart 
V a d a s ur-
nák, a film-
gyár egyik 
hivatalno-

kának, Va-
das ur elma-

gyarázta 
Norbertnek, 
Norbert el-
magyarázta 
a színészek-
nek. a színé-
szek aztán 
játszottak. 

C<ak az volt a bökkenő, hogy Vadas 
ur nagyon fogyatékosan tudott fran-
ciául. Ezért Guérin ur ma délben 
dühbe jött, mert Vadas ur e?y téve-
dése folytán elrontottak sok-sok méter 
nyersfilmet. Vadast azonnal kirúgták, 
a felvétel abbamaradt és a francia 
dühöngött, de tajtékzó szónoklatát 
nem értette senki. Most végre kibe-
szélhette magát és megnyugodott. Egy 
jó negyedóráig csevegett a gazdámmal, 
és hirtelen Rudnaihoz fordult: 

— Pourquoi ne me donnez pas cet 
homme-ci ? 

Rudnai nyáias zavarral, heve-
sen igent intett, aztán a gazdám-
hoz fordult : 

— Mit mond ? 
A gazdám szemérmesen el-

pirult és kissé didogva igy szólt : 
— Azt moi dja, hogy a Phoe-

bus engem szerződtessen a felvé-
telekhez tolmácsnak. 

— Bravó ! — kiáltotta Rudnai, 
— kitűnő eszme, holnap reggel 
nyolc órakor ön már be is áll-
hat, Gellér ur. 

— De a Xenophon . . . 
— Ugyan mit Xenophon. Két-

szer annyi fizetést kap. mint ott. 
írjon még ma egy le relet annak 
a szamár Goldmannak:. Szóval 
mondja meg a franciának, hogy 
holnap reggel nyolckor maga itt 
lesz és rendelkezésére áll. 

A gazdám engedelmesen kö-
zölte a dolgot a franciával, aki 

nekiugrott, megölelte, kifejezte elragadta-
tását és ragyogó tekintete éppen olyan 
boldog volt e pillanatban, mint ami-
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lyen vad és dühös volt'egy negyedórával 
előbb. 

Rudnai ur bevitt bennünket autón. A 
franciával leszállt a filmgyár irodájánál, 
aztán megkérdezte a gazdámat, hogy hova 
vitesse. 

— A Xenophonhoz — felelte Gellér 
Endre gondokba merülve és zavartan. — 
A gazdám lelki természetrajzához tartozik 
ugyanis a jelenetektől való irtózás. Láttam 
rajta, milyen kínosan érinti, hogy Gold-
mann úrral közölnie kell váratlan távo-
zását. A Szövetségutcáig kétségtelenül 
azon törte a fejét, hogyan kezdje el majd 
a bejelentést, ha Goldmann ur színe elé 
kerül. 

A Xenophon irodájában azonban meg-
lepő fordulat várt bennünket. A gazdám 
asztalánál ott ült a kis Volniczky, Gold-
mann ur pedig belépésünk pillanatában 
éppen a következő levelet kezdte diktálni 
a gépirókisasszonynak : „Nagyságos Gellér 
Endre titkár urnák, Helyben". 

Az ajtónyitásra megfordult és meglátta 
a gazdámat. Egy pillanatig zavarban volt, 
kényelmetlenül feszengett, de végül is 
rántott egyet a vállán. 

— Éppen önnek diktálok egy levelet, 
Gellér ur. Nagyon sajnálom, de kénytelen 
vagyok felmondani önnek. A hónap 
végéig még bejárhat, de Volniczky ur már 
addig is átveszi az ön munkáját. 

— Köszönöm, — mondta a gazdám — 
de én most rögtön szeretnék kilépni. 
Holnap reggel már uj állásba megyek. 

Az irodában kinos és nyomasztó csend 
támadt. A gazdám összeszedte apró hol-
miját. A többiek mozdulatlanul nézték, 

— Alászolgája — mondta a gazdám 
illedelmesen. 

— Alászolgája — felelte Goldmann ur 
csendesen és csodálkozva. 

És kivonultunk a Xenophon filmköl-
csönző-részvénytársaságtól Még pedig hova 
mentünk? A Galambos-cukrászdába. 

Nem hiába mentünk oda. IIa csakugyan 
ott volt. Én már a Rókusnál felfedeztem 
az aszfalton a lépése szagát. És mikor a 
cukrászda udvari termébe léptünk, téved-
hetetlenül ahhoz az asztalhoz futottam, 
ahol IIa ült. 

— Elhoztam magának Olivért — mon-
dotta a gazdám bátortalanul, miközben a 
nézésével majd fölfalta Ilát. 

IIa felületesen megsimogatott engem, 
letett a földre egy puncsos süteményt, 
amit igazán csak udvariasságból ettem 
meg, mert utálom, aztán hűvösen, köny-
nyed mozdulat-
tal helyet mu-
tatott az asztal-
nál a gazdám-
nak. 

— Bravó — kiáltott Rudnai — kitűnő eszme, 
holnap reggel ön már be is állhat, Gellér ur. 

Szakmáiy rajza 

— Egy 
pár perc-
re, hogy-
ha meg-
engedi — 
mondotta 
a gazdám 
és nagy 

tisztelettel helyet 
foglalt. 

Ebben a pilla-
natban jött arra-
felé egy magas, kö-
vér, borotvált arcú 
úriember. 

1 — Ez Háry, a 
hires iró — mondotta IIa némi kis izgalommal. 

— Igen, — felelte a gazdám — jól ismerem. 
— Mutassa be — szólt erre villámgyorsan és 

harciasan IIa. 
Háry, a hires iró, lassan haladt el az asztalunk 

mellett. A gazdám tisztelettudó, mely főhajtással 
köszöntötte. A hires iró ránézett, keresztül-
pillantott rajta és anélkül, hogy az üdvözlést 
fogadta volna, tovább ment. Gellér Endre meg-
semmisülten bámult utána. IIa arcára pedig 
a kicsinylés és kiábrándulás olyan kifejezése 
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szökkent, ami soha 
nem fogok elfelej-
teni. 

— Ugy látszik, 
nincsenek valami 
intim baráti vi-
szonyban. 

A gazdám kíno-
san mosolygott, 
mintha az egész 
ügy humoros vol' 
na. De szólni nem 
tudott semmit. Igy 
ültek pár pillana-
tig szótlanul Ek-
kor lia felkelt : 

— Szent isten, 
milyen későn van 
már. Fel kell men-
nem a Phoebus-

hoz, Rudnaival akarok sürgősen beszélni. 
— Ott fogja találni — mondotta a gaz-

dám —, az imént váltam el tőle, mikor 
felment. 

— Azzal is olyan jóban van? — kér-
dezte gyilkos gúnnyal lia, mialatt félig 
már indult is és hanyagul nyújtotta a 
kezét. 

— Elég jóban. Éppen ma délután szer-
ződtem le hozzá 
a filmfelvételekhez 
titkárnak. 

IIa arca most is-
mét változást mu-
tatott. Azt niszem, 
szeretett volna rög-

Ez Háry, a hires iró . . . 
Szakmáry rajza 

tön vissza-
ülni az asz-
talhoz, de 
ezt most már 
feltűnés nél-
kül nem te-
hette. Meg-
elégedett te- • 
hát azzal, 
hogy a ha-
nyagul oda-
nyújtott kéz-
fogást igen 
hosszura és 
melegre he-
lyesbítette, mélyen a gazdám szemébe né-
zett és igy szólt : 

— Igazán? Szivből gratulálok. Szervusz, 
Olivér. 

És engem is tüntető melegséggel meg-
simogatott. Távozóban még visszaszólt : 

— Aztán mutassa magát néha Olivér-
ral együtt. 

A szemével még utoljára meleg bucsut 
intett, aztán elment. A gazdám sóvárgó 
szemmel, hosszasan nézett a finom, kar-
csú termet után. 

(Folyt, köv.) 

— Egy percre, ha megen-
gedi — mondotta a gaz-
dám és nagy tisztelettel 

helyet foglalt. 
Szakmáry rajza 
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Irta : WILDE OSZKÁR 

Személyek : 
Heródes Antipas, Júdea tetrárkája 
Jokaaán, próféta 
Az ifjú syriai, testőr-kapitány 
Tigellinus, fiatal római 
A kappadociai 
A nubiai 
Első katona 
Második katona 
Heródiás apródja 
Zsidók, názáretiek 
Rabszolga 
Námán, hóhér 
Heródiás, a tetrárka felesége 
Salome, Heródiás leánya 
Salome rabszolganői 

Az ebédlőre nyíló nagy tornác Heródes 
palotájában. Pár katona az erkélyre kö-
nyököl. Jobboldalt hatalmas lépcső. Bal' 
oldalt a háttérben ódon kut, zöld-bronz 

kávával. Holdfény. 
Az ifjú syriai. Milyen szép ma este Salome 

hercegnő. 
Heródiás apródja. Nézd a holdat. Jaj, de 

furcsa a hold. Mintha sírból kelne egy nő. 
Akár egy halott asszony. Mintha halotta-
kat keresne. 

Az t f j u syriai. Jaj, de furcsa. Olyan, mint 
egy picike hercegnő, aki sárga fátyolt 
visel és lába ezüst. Olyan mint egy her' 
cegnő, kinek lába kis fehér galamb. Ugy 
rémlik, táncol. 

Heródiás apródja. Akár egy halott asz-
szony. Lassan imbolyog előre. (Zaj az 
ebédlőben.) 

Etsö katona. Micsoda zsivaj ez ? Kik 
üvöltöznek ott benn, mint a fenevadak? 

Második katona. A zsidók. Mindig igy 
izokták. A vallásukról vitatkoznak. 

Első katona. Miért vitatkoznak a vállá' 
sukról ? 

Második katona. Nem tudom. Ez a szo-
kásuk. A farizeusok azt mondják, hogy 
vannak angyalok, a sadduceusok meg azt 
állítják, hogy nincsenek angyalok. 

Első katona. Bolondság ilyesmiről vi-
tatkozni. 

Az i f j ú syriai. Milyen szép ma este 
Salome hereegnő. 

Heródiás apródja. Mindig csak őt nézed. 
Folyton-folyvást őt nézed. Nem szabad 
igy tekinteni az emberekre. Valami bor-
zasztó történhet. 

Az ifjú syriai. Nagyon szép ma este. 

Fordította: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
Első katona. A tetrárka arca komor. 
Második katona. Igen, komor. 
Első katona. Néz valamit. 
Második katona. Néz valakit. 
Első katona. Kit néz? 
Második katona. Nem tudom. 
Az ifjú svriai. Milyen sápadt a hercegnő. 

Sohase láttam ilyen haloványnak. Olyan, 
mint fehér rózsa árnyéka ezüst tükörben. 

Heródiás apródia. Ne nézd őt. Folyton-
folyvást őt nézed. 

Első katona. Heródiás öntött a tetrár' 
kának. 

A kappadociai. Az Heródiás királyné, ki 
gyöngyhime», fekete főkötőt visel és haján 
kék por van ? 

Első katona. Az. Heródiás, a tetrárka 
felesége. 

Második katona. A tetrárka nagyon sze' 
reti a bort. Háromfajta bora van. Az 
egyik Samothrake szigetéről való és bibor, 
mint Caesar palástja. 

A kappadociai. Én sohase láttam Caesart. 
Második katona. A másik Cyprus váro-

sában terem és sárga, mint az arany. 
A kappadociai. Én szeretem az aranyat. 
Második kalona. A harmadik szicíliai bor. 

Ez a bor vörös, mint a vér. 
A nubiai. Az én országom istenei nagyon 

"kedvelik a vért. Évente kétszer ifjakat és 
szüzeket áldozunk nekik: ötven fiút és 
ötven szüzlányt. De, ugy látszik, sohase 
adtunk nekik eleget, mert nagyon kegyet-
lenek hozzánk. 

A kappadociai. Mi nálunk már nincsenek 
istenek, a rómaiak elűzték. Egyesek ugy 
mondják, hogy a hegyek közé menekültek, 
de én ezt nem hiszem. Három éjszaka 
bolyongtam a hegyekben és kerestem őket 
mindenütt. Sehol se voltak. Aztán nevű' 
kön szólogattam, de nem jelentek meg. 
Bizonyára meghaltak. 

Első katona. A zsidók olyan istent imád-
nak, akit nem lehet látni. 

A kappadociai. Ezt nem értem. 
Első katona. Hát csak abban hisznek, 

amit nem lehet látni. 

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

TANSZAKOK: T. Ötvösség. 2. Bőrműsesség. 3. Tex-
til (pl. batik, csipke, lámpaernyő, baba). 4. Szőnyeg-
es gobelinszövés. 5. Porcellán- és üvegfestés. 
6. Könyvkötészet. 7. Grafika. 8. Rajz és tervezés 

*) Wilde e művét a Genius könyvkiadó r.-t. engedélyével közli a „Színházi Élet" 

Uri fehérneműt készit l i n R Á K l h 7 C R C VII, Rákóczi-ut 
hozott anyagbó l Is YUItff l l J U u ű E r 6. I. emelet 5. 



A kappadociai. No ez már igazán bo« 
lortdság. 

Jokandn hangja. Én utánam következik 
az, aki hatalmasabb lészen nálamnál. Nem 
vagyok méltó, hogy megoldjam sarujának 
sziját. Ha eljő, a sivatag puszták örven-
deznek. Kivirágzik a föld, miként a liliom. 
A vakok szemei látókká lesznek és a sü-
ketek fülei hallókká. A kisded pedig rá-
teszi kezét a sárkányok fészkére és az 
oroszlánokat sörényénél fogva vezeti 

Második katona Hallgattasd el. Mindig 
ilyen badarságokat beszél. 

Első katona. Dehogy. Szent ember. És 
nagyon szelíd. Naponta én adok neki enni. 
Mindig megköszöni. 

A kappadociai. Kicsoda hát ez az ember ? 
Első katona. Próféta. 
A kappadociai. Mi a neve ? 
Első katona. Jokanán. 
A kappadociai. Honnan jön ? 
Első katona. A pusztából, hol sáska volt 

eledele és lépesméz. Teveszőr-köntöst vi' 
seit és ágyéka körül bőrövet. Vad volt és 
rettenetes. Nagy tömeg követte. Még tanít-
ványa is akadt. 

A kappadociai. Miről beszél ? 
Első katona. Nem tudjuk. Néha borzal-

mas dolgokat mond, de nem értjük, mit. 
A kappadociai. Nem láthatnám? 
Első katona. Nem. A tetrárka nem engedi. 
Az ifjú syriai. A hercegnő az arcát le-

gytzője mögé rejtette. Kis fehér kezecskéi 
ide-oda rebbennek, mint galambok, mikor 
a dúcba szállanak. Olyanok, mint fehér, 
pillangók. Egészen olyanok, mint a fehér 
pillangók. 

Heródiás apródja. Mit törődől vele? Mit 
nézed őt ? Nem szabad őt nézni. Valami 
borzasztó történhet. 

A kappadociai (a kútra mutat). Milyen 
furcsa börtön. 

Második katona. Régi kut. 
A kappadociai. Ódon, kiszáradt kut. 

Egészségtelen egy hely lehet. 
Második katona. Nem. Bizony a tetrárka 

testvérbátyja, Heródiás királyné első ura, 
tizenkét évig sínylődött benne. Mégse 
pusztult el. Végül ugy kellett megfojtani. 

A kappadociai. Megfojtani? Ki merte? 
Második katona (a hóhérra mutat, egy 

óriási szerecsenre). Az ott, Námán. 
A kappadociai. Nem félt? 
Második katona. Nem. A tetrárka elkül' 

dötte neki a gyürüt. 
A kappadociai. Miféle gyürüt? 
Második katona. A halál gyűrűjét. Igy 

aztán nem félt. 
A kappadociai. Borzasztó lehet megfojtani 

egy királyt. 
Első katona. Miért? A királyoknak is 

Klein-féle szappanok és k02-
metikal cikkek 
VII, Oob-tt. 13. Tal. : J. 12»—30.) 3 l G 9 l O b i ) 3 k < 

G Y O V A Y 1 / l b M A f é l e 
h a s - é s c s i p ő s z o r i f ó 

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

G Y O V A Y U l b M A 
f ű z ő k é s z i t ő , 

B p e s i IV, E g y e l e m . 9 . 
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csak olyan nyakuk van, mint a többi 
embereknek. 

A kappadocial. Mégis borzasztó lehet. 
Az ifjú syriai. Nini a hercegnő föláll. 

Ott hagyja az asztalt. Nagyon ingertilt. 
Ja?, erre tart. Felénk jön. Milyen sápadt. 
Sohase láttam ilyen haloványnak. 

Heródiás apródja. Ne nézd öt. Kérlek, ne 
nézd őt. 

Az ifja syriai. Olyan, mint a galamb, mely 
eltévedt. Olyan mint a nárcisz, mely szél-
bea imbolyog. Olyan, mint egy ezüstvirág. 

(Salome belép.) 
Salome. Nem maradok itt tovább. Nem 

birok. Mért néz fol j ton a tetrárka, mért 
sandit felém reszkető pillái alól azzal a 
vakond-szemével ? Különös, hogy az anyám 
férje igy bámul engem. Nem értem, mit 
jelent ez. Azaz, nagyon is értem. 

Az ifjú syriai. Ott hagyta a lakomát, 
hercegnő ? 

Salome. Milyen friss a levrgő. Itt végre 
szabadon lélegezhetek. Benn jeruzsálemi 
zsidók vaanak és marakodnak bolond 
szertartásaik miatt, barbárok, kik csak 
isznak és a padlóra öntik borukat, smyr-
nai görögök festett szemmel, kendőzött 
arccal, fürtökbe göndörített hajjal és barna 
köpenyben hallgatag, sunyi egyptomiak, 
kiknek a körmisk olyan, mint a jáspis, 
aztán durva, nehézkes rómaiak, kik har-
sogva beszélnek. O, hogy megvetem a 
rómaiakat. Faragatlanok és közönségesek, 
de azért mindenáron uraknak akarnak 
látszani. 

Az ifjú syriai. Nem óhajt leülni, hercegnő ? 
Heródiás apródja. Mért szólsz hozzá ? 

Mért néted? Jaj, valami borzasztó tör-
ténik. 

Salome. Milyen jó bámulni a hold vilá-
gát. Hasonlít egy kis pénzdarabhoz. Mintha 
icike picike ezüstvirág lenne. A hold hideg 
és szégyenlős. Bizonyára szűz. Olyan szép, 
akár egy szüz. Igen, a hold érintetlen. 
Sohase mocskolta be magát. Sohase adta 
od « magát férfiaknak, mint a többi istennő. 

Jokanárt hangja. Eljött az Ur. Eljött az 
Ember Fia. A centaurok folyókba rejtőz-
tek a szirének pedig elmenekültek a fo-
lyókból és erdők avarán feküsznek. 

Salome. Kicsoda kiáltott? 
Második katona. A próféta, hercegnő. 
Salome. Ah a próféta? Az, akitől a tet' 

rárka ugy f é l? 
Második katona. Ezt nem tudjuk, her-

« g n ő Jokanán próféta beszél. 
Az ifjú syriai. Parancsolja, hercegnő, hogy 

ide rendeljem gyaloghintóját ? A kertben 
gyönyörű az éjszaka. 

Salome. Ugy-e szörnyű dolgokat mond 
az anyámról ? 

Második katona. Sohase értjük, mit mond. 
hercegnő. 

Salome. Igen, szörnyű dolgokat mond 
róla. 

Rabszolga. Hercegnő, a tetrárka kéreti, 
térjen vissza a lakomába. 

Salome. Nem megyek vissza. 
Az ifjú syriai. Bocsánat, hercegnő, ha 

nem megy vissza, valami borzasztó tör-
ténhet. 

Salome. Öreg ember a próféta? 
Az ifjú syriai. Hercegnő, azt tanácsolom, 

inkább térjen vissza. Ha megengedi, el-
kísérem. 

Salome. Öreg a próféta? 
Első katona. Nem, hercegnő, még fiatal. 
Második katona. Nem tudni. Vannak, akik 

azt mondják, hogy ő Illés próféta. 
Salome. Kicsoda az? 
Második katona. Valaha régen próféta 

volt ebben az országban, hercegnő. 
Rabszolga. Milyen választ küld a hercegnő 

a tetrárkának? 
Jokanán hangja. Ne örvendezz, Palesz-

tina földje, mert eltörött annak a botja, 

Ä főző és méosem íflzs i 
llllll!llllllllllll!lllillll!llllllllllllllllllllllll!llll!!lll!lll!l 

tavaszi újdonságai, f 
I 

Gummifözők, cipő-
passzok, sportíűzők, 

harisnyaövek. 

Csodaszép női fehérneműek. jj 

(a Sirály Színháznál). 
Tele fon : ö j | e !>n ippa l 
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ki téged vert. Mivelhogy a kígyó fajzatá-
ból baziliszk támad és az, aki születik, 
fölfalja majd a madarakat 

Salome. Milyen különös a hangja. Sze-
retnék beszélni vele. 

Első katona. Félek, hogy nem lehet her* 
cegnő. A letrárka azt akarja, senkise be-
széljen vele. Még a főpapnak is tilos hozzá 
szólni. 

Salome. Beszélni akarok vele. 
Első katona. Lehetetlen, hercegnő. 
Salome. Akarom. 
Az i f j ú syriai. Igazán jobb lenne, ha a 

hercegnő visszatérne a lakomába. 
Salome. Hozzátok föl a prófétát. 
Első katona. Nem merjük, hercegnő. 
Salome (közeledik a kúthoz és lenéz 

mélyébe). Milyen sötét van ott lenn. Iszo-
nyú lehet ilyen fekete odúba élni. 
Olyan mint a sir. (A katonákhoz.) Nem 
hallottátok ? Hozzátok föl a prófétát. Látni 
akarom. 

Második katona. Kérem, hercegnő, ne kí-
vánja ezt tőlünk. 

Salome. Meddig várjak még? 
Első katona. Hercegnő, az életünk kezé-

ben van, de nem tehetjük meg azt, amit 
kíván. Talán forduljon valaki máshoz. 

Salome (az ifjú syriaira tekint). Ah. 
Heródiás apródja. Jaj, mi történik mind-

járt itten. Érzem valami borzasztó történik. 
Salome (az ifjú syriaihozközeledik). Ugy-e, 

Ily tiszta as a hely, 
hol fest, irt, takarít 

te megteszed a kedvemért, Narraboth? 
Megteszed, az én kedvemért. Én mindig 
jó voltam hozzád. Meg kell tenned a ked-
vemért. Csak éppen látni akarom ezt a 
különös prófétát. Annyit beszéltek róla. 
Gyakran hallottam, a tetrárka is szólt a 
prófétáról. Bizonyosan fél tőle. Mondd, 
Narraboth, te is félsz tőle ? 

Az ifja syriai. Én nem félek tőle, her-
cegnő. Én nem félek senkitől. De a tet-
rárka kereken megtiltotta, hogy bárki íb 
felemelje a kut fedelét. 

Salome. Narraboth, te megteszed érettem 
és holnap, hogyha gyalogbintómon elha-
ladok a bálványosok kapuja alatt, kis vi-
rágot ejtek le neked, egy kis zöld bimbót. 

Az ifjú syriai. Hercegnő, nem tehetem, 
nem tehetem. 

Salome (rámosolyog). De megteszed, a 
kedvemért, Narraboth. Te is tudod, hogy 
megteszed érettem. És holnap, hogyha el-
haladok gyaloghintómon a bálványosok 
hídján, csalánszövésü fátyolom alól rád 
pillantok, Narraboth. rád tekintek, tatán 
rád is mosolygok Nézz rám, Narraboth. 
Nézz rám. Hiszen magad is tudod, hogy 
megteszed, amit kérek. Ugy-e megteszed ? 
En tudom, hogy megteszed. 

Az ifja syirai. Engedjétek ki a profélát. 
Salome hercegnő látni akarja. 

Salome. Ah. 
Heródiás apródja. Milyen furcsa a hold. 
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Olyas, mint egy halott nő keze, mely a 
szemfedőt magára akarja húzni. 

Az ifjú syriai. Milyen furcsa. Olyan, mint 
egy kis hercegnő, kinek borostyánkő-szeme 
van. A csalánszövésü fellegeken át ugy 
mosolyog, mint egy kis hercegnő. 

(A próféta kilép a kútból. Salome rá-
tekint és hátrál.) 

Jokanán. Hol vagyon az, ki az ő bűneivel 
immáron megtöltötte az undokságok kely-
hét? Hol vagyon az, ki egy napon min-
denki szemeláttára ezüst ruhában hal meg ? 
Küldjétek ide, hogy hallja annak a hang-
ját, aki kiáltott a pusztában s a királyok 
palotáiban. 

Salome. Kiről beszél? 
Az ifjú Sjriai. Nem lehet tudni, hercegnő. 
Jokanán. Hol vagyon a némber, ki a fa-

lon látván a festett férfiakat, a khaldeusok 
sziunel irt képmását, parázna szemmel 
gyönyörködött benne és követeket küldött 
a khaldeusok országába ? 

Salome. Az anyámról beszél. 
Az ifjú syriai. Nem, hercegnő. 
Salome. De az anyámról beszél. 
Jokanán. Hol vagyon az asszony, ki oda-

adta magát az assiriai kapitányoknak, kik 
derekuk körül kardszijat viselnek, fejükön 
pedig cifra koronát? Hol vagyon 6, ki 
odaadta magát a rengeteg testű egyptomi 
fiuknak, kik gyolcsban és violakék kön-
tösben járnak s aranypajzzsal, ezüst-sisak' 
kai kevélykednek ? Mondjátok neki, keljen 
fel bujaságos ágyáról, a vérrel fertezett 
nyoszolyáról, hogy meghallja annak a sza-
vát, ki most késziti az Ur útjait s töredel-
mesen bánja meg bűneit. Ha pedig nem 
bánja meg s megátalkodik romlottságában, 
akkor is hívjátok ide, mert az] Ur ostort 
tart kezében. 

Salome. Rettenetes ember, rettenetes. 
Az i f j ú syriai. Ne maradjon itt, hercegnő, 

kérem. 
Salome. Különösen a szeme zz rettenetes. 

Mintha fekete lyuk lenne, melyet tyrusi 
szövetbe fáklya égetett. Mintha fekete bar-
ïang lenne, meljben sárkányok lakoznak 
Egyptom fekete barlangja, melyben sár-
kányok leselkednek. Mintha fekete tó lenne 
melyen babonásan reszket a holdfény. Mit 
gondolsz, beszél még ? 

Az ifjú syriai. Ne maradjon itt, hercegnő. 
Kérem, ne maradjon itt. 

Salome. Es milyen sovány. Akár egy 
vézna elefántszobor. Mintha valami ezüst 
szobrocska volna. Bizonyára szűz, mint a 
holdfény. A holdsugárhoz hasonlatos. Teste 

hideg lehet, mint az elefántcsont. Köze 
lebbről szeretném látni. 

Az i f j ú syriai. Ne, ne, hercegnő. 
Salome. Közelebbről akarom látni. 
Az ifjú syriai. Hercegnő, hercegnő. 
Jokanán. Ki ez a némber, aki rámnéz? 

Megtiltom, hogy rám tekintsen. Miért su-
nyit felém aranyozott pillái mőg&l azzal-
az arany szemével ? Nem tudom kicsoda. 
Nem is akarom tudni. Mondjátok neki, 

.távozzon innen. Vele nem akarok beszélni. 
Salome. Salome vagyok, Heródiás leánya, 

Júdea hercegnője. 
Jokanán. Vissza, Babylon leánya. Ne kö-

zeledj az Ur választottjához. Anyád meg' 
töltötte a földet bűneinek borával és go-
noszságának kiáltása az Ur füléhez is elért. 

Salome. Beszélj még, Jokanán. Hangod 
megrészegít. 

Az ifjú syriai. Hercegnő. Hercegnő. Her-
cegnő. 

Salome. Hát beszélj, szólj még, Jokanán, 
mondd, mit kell tennem? 

fokanán. Ne közeledj hozzám, Szodoma 
leánya, borits orcádra fátyolt, hints fejedre 
hamut, menj a pusztába és keresd az Em-
ber Fiát. 

Salome. Ki az az Ember Fia ? Az is olyan 
szép, mint te, Jokanán? 

Jokanán. El innen. Hallom a palotában 
a halál angyalának szárnycsattogását. 

Az ifjú syriai. Hercegnő, könyörgök, jöj-
jön vissza. 

Jokanán. Úristen angyala, mit keresel 
itten pallosoddal? Kit keresel itten, ebben 
a szennyes palotában? Még nem érkezett 
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el annak a napja, ki majd meghal ezüst 
ruhájában. 

Salome. Jokanán. 
Jokanán. Ki beszél? 
Salome. Jokanán. Szerelmes vagyok a tes-

tedbe. A te tested fehér, mint mező lilioma, 
melyet még nem érintett arató kaszája. A 
te tested olyan fehér, mint a hó, mely 
hegyeken ezüstlik, mint a hó, mely Júdea 
hegyein tündököl és völgyekbe ereszkedik 
alá. Arábia királynéjának kertjében a ró-
zsák nem oly fehérek, mint a te tested. Sem 
azok a rózsák, melyek Arábia királynéjá-
nak kertjében fehérlenek, sem a hajnal 
lába, mely lombokra illan, sem a hold 
keble, mely a tenger keblén piheg, semmi 
a világon nem olyan fehér, mint a te tes' 
ted. Engedd, hogy megérintsem a testedet. 

Jokanán, Vissza, Babylon leánya. A rosz-
szat a nő hozta erre a főidre. Ne, beszélj 
hozzám. Nem akarlak hallgatni. En csak 
az én Uram Istenem szavára hallgatok. 

Salome. Nem, a tested utálatos. Olyan, 
mint bélpoklos teste. Olyan, mint a vá-
lyog-fal, melybe viperák furakodtak és 
skorpiók fészkelnek. Olyán, mint fíhérre 
meszelt sir, mely tele van undoksággal. 
Borzalmas a tested, borzalmas. A hajadba 
vagyok szerelmes. Jokanán. Hajad hason-
latos a szőlőfürthöz, azokhoz a fekete 
szólőfürtökhöz, melyek Edom tőkéin csün-
genek, az cdomitáic földjén. A te hajad 
olyan, mint a libanoni cédrus, mint azok 
a sudár, libanoni cédrusok, melyek árnyé-
kot vetnek az oroszlánokra éa rablókra, 
kik nappal alattuk rejtőzködnek. A hosszú, 
fekete éjszakák, mikor a hold elbújik és 
a csillagok félnek, nem ilyen feketék. A 
csönd, mely az erdőben hallgat, nem ilyen 
fekete. Semmi a világon nem olyan fekete, 
mint a te hajad. Engedd, hogy megérint-
sem a hajadat. 

Jokanán. Vissza, Szodoma leánya. Ne 
nyúlj hozzám. Ne szentségtelenitsd meg az 
Úristen templomát. 

Salome. Nem, a hajad borzalmas. Por és 
sár mocskolja. Ugy ül homlokodon, akár 
a töviskorona. Olyan, mint fekete kigyók 
gombolyaga, mely nyakad köré tekerőzik. 
Nem szeretem a hajadat. Szájadba vagyok 
szerelmes, Jokanán. Olyan a szájad, mint 
skárlátszalag elefántcsont-tornyon. Olyan, 
mint gránátalma, melyet elefántcsontkés 
szelt ketté. A gránátalmafa virágai, melyek 
Tyrus kertjében nyilnak és pirosabbak 
a rózsáknál, nem ilyen pirosakÛ A harso-

nák piros sikolya, mely királyok jöttét 
jelzi, a trombiták piros orditása, meytő l 
reszket az ellenség, nem ilyen piros. A 
szájad pirosabb, mint szüretelök lába, kik 
a présházban szőlőt taposnak. Pirosabb, 
mint templomfalon lakó galambok lába, 
melyeket papok etetnek. Pirosabb, mint 
vadász lába, ki erdőből jön és oroszlánt 
ölt, arany tigrist látott. A azájád olyan, 
mint korái-ág, melyet halászok a tenger 
alkonyában leltek és királyoknak tarto-
gatnak. Olyan, mint a bibor, melyet a moa-
biták találnak Hoab bányaiban és a ki-
rályok elveszik tőlük. Olyan, mint a per-
zsa király ijja, mely bíborral van festve 
és Jtét hegye korálból való. Semmi a vi-
lágon nem oly piros, mint alte szájad. En-
gedd, hogy megcsókoljam a szájadat. 

Jokanán. Soha, Babylon leánya. Szodoma 
leánya, soha. 

Salome. Megcsókolom a szájad, Jokanán. 
Megcsókolom a szájad. 

Az i f j ú syriai. Hercegnő, hercegnő, te, kl 
olyan vagy, mint a myrrha-csokor, te, ki 
a galambok galambja vagy, ne nézd ugy 
ezt az embert, ne nézd ugy őt. Ne mondj 
neki ilyeneket. Nem birom elviselni. Her-
cegnő, hercegnő, ne mondj ilyeneket. 

Salome. Megcsókolom a szájad Jokanán. 
Az ifjú syriai. Ó jaj nekem. 
(Megöli magát, Salome és Jokanán közé 

esik.) 
Heródiás apródja. Az ifjú syriai megölte 

magát, az ifjú kapitány megölte magát. 
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Barátom volt és megölte magát. Kis il lat' 
szeres szelencét adtam neki, ezüstből való 
fülönfüggőt és most megölte magát. Előre 
megmondta., hogy valami borzasztó tör-
ténik itten. Ea is megjósoltam és most 
megtörtént. Jól tadtam, hogy a hold ha-
lottat keres, de nem tudtam, hogy őt ke-
resi. Jaj, miért is nem rejtettem el a hold 
elől ? Ha elbujtatom egy barlangba, a hold 
nem látja meg öt. 

Első katona. Hercegnő, az ifjú kapitány 
megölte magát. 

Salam? Engedd, hogy megcsókoljam a 
szájad, Joküöán. 

Jokanan. Nem reszketsz-e, Heródiás leá' 
nya ? Vagy nem mondtam-e előre, hogy 
hallom a halál angyalának szárnycsatto-
gását s nem jött-e el most amaz angyal? 

Salome. Engedd, hogy megcsókoljam a 
szájad. 

fokanán. Paráznaság leánya, csak egy 
ember van, ki téged megmenthet. Ó az, 
akiről szólottam. Járulj hozzája. A galileai 
tengeren lebeg egy sajkán és tanítványai-
hoz beszél. Térdepel; le a tenger partján 
és szólítsd nevén. Ha hozzád jön és ő min-
denkihez közeledik, aki hívja, borulj lá-
baihoz, kérd őt, bocsássa meg bűneidet. 

Salome. Engedd, hogy megcsókoljam a 
szájad. 

Jokanán. Légy átkozott vérfertőző anya 
leánya, légy átkozott. 

Salome. Megcsókolom a szájad Jokanán. 
Jokanán. Nem akarok rád nézni. Nem 

nézek többé rád. Átkozott vagy, Salome, 
átkozott. 

(Leszáll a kútba.) 
Salome. Megcsókolom a szájad, Jokanán, 

megcsókolom a szájad. 
Első katona. Vigyük innen a holtestet 

máshová. A tetrárka nem szereti látni a 
hullákat, csak azokét, kiket ő maga ölt meg. 

Heródiás apródja. Testvérem volt és több, 
mint testvérem. Xís, [illatszeres szelencét 
adtam neki és opálgyürüt, melyet mindig 
ujján viselt. Esténként a folyó partján sé-
táltunk, a mandulafák között s ő mesélt 
nekem, hazájáról. Mindig nagyon halkan 
beszélt. Hangja hasonlított a fuvola pana-
szához. Nagyon szerette nézegetni arcát a 
folyó tükrében. Ezért meg is korholtam. 

Második katona. Igazad van : a holttestet 
el kell rejteni. Ne lássa meg a tetrárka. 

Első katona. A tetrárka nem jön erre. 
Sohase jön ki a tornácra. Nagyon fél a 
prófétától. 

(Heródes, Heródiás és az egész udvar 
belép.) 

Heródes. Hol van Salome? Hol a her-
cegnő? Miért nem jött vissza a lakomára, 
amint megparancsoltam neki ? Nini itt van. 

Heródiás. Ne nézd őt. Mindig őt nézed. 
Heródes. Ma este nagyon furcsa a hold. 

Nézzétek, milyen furcsa. Mint valami esze-
lős asszony, mint valami bomlott asszony, 
ki mindenütt szeretőt keres. És meztelen 
is. Egészen meztelen. A fellegek be akar-
ják burkolni, de ő nem engedi. Tántorog 
a felhők közt, mint részeg nő. Bizonyára 
szeretőt hajszol. Nézzétek, ugy tántorog, 
mint a részeg nő. Mondd, nem olyan, mint 
egy eszelős, bomlott asszony? 

Heródiás. A hold a holdhoz hasonlít, 
semmi egyébhez. Menjünk be. Itt semmi 
dolgod. 

Heródes. Én maradok. Manasszé, terit-
setek ide szőnyeget. Gyújtsatok fáklyát. 
Hozzátok az elefántcsont-asztalokat és a 
jáspis-asztalokat. A levegő itt nagyon kel-
lemetes. Még bort akarok inni vendégeim-
mel. Caesar követeivel tisztelettel kell 
bánni. 

Heródiás. Nem a kedvükért akarnál te 
itt maradni. 

Heródes. Igen, a levegő nagyon kelleme-
tes. Jöjj, Heródiás. vendégeink várnak. Jaj, 
megcsúsztam a vérben. Rossz, jel. Nagyon 
rossz jel. Miért van itt vér ? És ez a holt-
test? Hogy kerül ide ez a hulla? Vagy 
azt hiszitek, olyan vagyok, œ i n t Eg>p-
tom királya, ki minden lakomáján holt-
testet is mutogat vendégeinek? Nem aka-
rom látni. 

Első katona. A kapitányunk, Uram. Az 
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ifjú syriai, kit csak három nappal ezelőtt 
tettél meg kapitánynak. 

Heródes. Nem adtam semmi parancsot, 
hogy megöljék. 

Második katona. Önmagát ölte meg, 
Uram. 

Heródes. Miért? Hiszen kapitányommá 
tettem. 

Második katona. Nem tudjuk, Uram. De 
tulajdon kezével vetett véget életének. 

Heródes. Különös. Azt hittem, csak a 
római bölcsek követnek el öngyilkosságot. 
Ugyebár, Tigellinus, a bölcsek Rómában 
megölik magukat ? 

Tigellinus. Akadnak olyanok, Uram, kik 
megölik magukat Ezek a stoikusok. Tel' 
jesen műveletlen emberek. Nagyon bolond 
emberek. Én legalább bolondoknak tar-
tom őket. 

Heródes. Én is. Az öngyilkosság bo-
londság. 

Tigellinus. Rómában kinevetik őket. A 
császár gúnyverset irt ellenük. Mindenütt 
szavalják. 

Heródes. Hogyan, gunyversenyt irt elle-
nük? Caesar csodálatraméltó. Ö mindent 
megtehet. Különös, hogy az ifjú syriai 
megölte magát. Sajnálom öt. Roppant saj-
nálom. Mert szép fiu volt. Nagyon szép 
flu volt. A szeme epedő. Emléke :em, Salo-
mére folyton epedően nézett. Csakugyan 
ugy éreztem, nagyon is sokat nézi. 

Heródiás, Vannak mások is, kik nagyon 
sokat nézik. 

Heródes. Az apja király volt. Én űztem 
el országomból. És anyját, aki királynő 
volt, te tetted rabszolganőddé, Heródiás. 
Igy a fiu vendég volt udvaromban. Ezért 
neveztem ki őt kapitányommá. Sajnálom, 
hogy meghalt. Hát mért hagytátok itt ezt 
a holttestet t Vigyétek máshová. Nem aka-
rom látni. Vigyétek. (A holttestet elviszik.) 
Hideg van itt. Szél fuj. Vagy nincs itt 
szé l? 

Heródiás. Nem. Nincs szél. 
Heródes. De igen, szél fuj. Ugy rémlik, 

mintha a levegőben szárnycsattogást hal-
lanék, óriás szárnyak csattogását. Nem 
hallod ? 

Heródiás. Semmit se hallok. 
Heródes. Most már én se hallom. De az 

előbb hallottam. Nyilván a szél volt. El-
múlt. De igen, még moBt is hallom. Nem 
hallod î Egészen olyan, mint a szárnycsat-
togás. 

Heródiás. Mondtam, hogy semmi. Beteg 
vagy. Menjünk be. 

Heródes, Nem vagyok beteg. A leányod 
beteg. Olyan, mintha nagyon-nagyon be-
teg lenne. Sohase láttam ilyen sápadtnak. 

Heródiás. Mondtam már, hogy ne nézd. 
Heródes. Töltsetek nekem bort. (Bort 

hoznak.) Satome, jöjj, igyál velem egy kis 
bort. Kitünö borom van. Maga Caesar 
küldte. Mártsd bele kis piros szájad, aztán 
én iszom ki a serleget. 

Salome. Nem vagyok szomjas, tetrárka. 
Heródes. Hallod, hogy felelget nekem « 

te leányod ? 
Heródiás. Igaza van. Mért nézed mindig ? 
Heródes. Hozzatok gyümölcsöt. (Gyümöl-

csöt hoznak.) Salome, jöjj, egyél velem 
gyümölcsöt. Szeretem látni apró fogaid 
harapását a gyümölcsben. Harapj bele 
ebbe a gyümölcsbe, a többit én eszem meg. 

Salome. Nem vagyok éhes, tetrárka. 
Heródes (Heródiáshoz). Lám, hogy nevel-

ted a leányodat. 
Heródiás. A leányom meg én királyi sarj 

vagyunk. A te öregapád pedig tevehajcsár 
volt. Rabló volt 

Heródes. Hazudsz. 
Heródiás. Nagyon jól tudod, hogy igazat 

mondtam. 
Heródes. Salome, jöjj, ü!j mellém. Oda-

adom neked az anyád trónját. 
Salome. Nem vagyok fáradt, tetrárka. 
Heródiás. Láthatod, mily sokra tart a 

leányod. 
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Heródes. Hozzatok ide . . . Hit is akar-
tam? Elfelejtettem. Igen, már eszembe 
jutott. 

Jokonán hangra. Imé, elérkezett az idő. Amit 
megjövendöltem, beteljesedett, mondja az 
i n Uram Istenem. Imé, elérkezett a nap, 
melyről szólottam vala. 

Heródids. Hallgattassátok el. Nem aka-
rom hallani szarát. Ez az ember folyton 
átkokat Okád rám. 

Heródes. Semmit se mondott. Különben 
is nagyon nagy próféta. 

Heródiás. Nem hiszek a prófétákban. 
Van ember, ki meg tudja mondani, mi 
történik a jövendőben ? Ugy látszik, te 
félsz tőle. Igen te félsz tőle. 

Heródes. Én nem félek tőle. En senkitől 
se félek. 

Heródiás. De igen, félsz tőle. Ha nem félsz 
tôle, mért nem adod ki a zsidóknak, kik 
már hat hónapja követelik? 

Egy zsidó. Valóban, Uram, jobb lenne, 
ha kiszolgáltatnád nekünk. 

Heródes• Ne beszéljünk erről. Már meg-
adtam válaszomat. Nem akarom, hogy ki-
szabaduljon. Ez olyan ember, aki látta 
Istent. 

Egy zsidó. Az lehetetlen, Illés próféta óta 
senkise látta Istent. Szinről-szinre 6 látta 
utoljára Istent. Ma már Isten nem mutat-
kozik. Elrejtőzik. Ezért szakadt az or-
szágra ez a nagy sanyaruság. 

Másik zsidó. Tulajdonképen nem tudni, 
hogy Illés próféta csakugyan Iátta-e Istent. 
Az amit látott, csak Isten árnyéka lehetett. 

Harmadik zsidó. Isten sohase rejtőzik el. 
Megmutatkozik mindenkinek és minden 
dologban. Isten a rosszban és jóban egy-
aránt jelen van. 

Negyedik zsidó. Ezt nem mondhatnám. 
Nagyon veszedelmes állítás. Olyan tan, 
mely az alexandriai iskolából származik, 
hol görög bölcseletet hirdetnek. A görö-
gök pedig pogányok. Még körül sincsenek 
mifélve. 

Ötödik zsidó. Hogy az Isten miként cse-
lekszik, azt senkise tudja, mivelhogy az 
6 utjai titokzatosak. Lehet, hogy az, amit 
mi rossznak ne rezünk, jó.és az, amitimi jó-
nak hivunk, rossz. Semmit se tudhatunk. 
Alá kell vetnünk magunkat akaratának. 
Isten nagyon hatalmas. Egyaránt összetör 
erőset és gyöngét. Senkivel se törődik. 

Első zsidó. Igazad van. Iaten rettenetes. 
Egyaránt összetör erőset és gyöngét, mint-
ahogy a búzát összezúzzák a mozsárban. 
De ez az ember nem látta Istent. Illés 
próféta óta senkise látta Istent. 

Heródiás. Ne b e s z é l j e n e k többé ezek az 
emberek. Untatcak. 

Heródes. Azt hallottam, hogy Jokanán 
tulajdonképen a ti Illés prófétátok. 

Egy zsidó. Ez képtelenség. Illés prófétai 
ideje óta több mint három évszázad mult el. 

Heródes. Vannak, akik azt mondják, hogy 
ő Illés próféta.. 

Egy názáréti. En bizonyos vagyok, hogy 
ő Illés próféta. 

Egy zsidó. Nem. ő nem Illés próféta. 
fokanán hangja. Eljött a nap, az Ur napja, 

és hallom a hegyeken át annak lépteit, ki 
a világ megváltója lészen. 

Heródes. Mit jelent az, hogy a világ meg-
váltója? 

Tigellinus. Caesar viseli ezt a cimet. 
Heródes. De Caesar nem jön Júdeába. 

Tegnap leveleket kaptam Rómából. Errät 
nincs szó. Mondd, Tigellinus, te télen Ró-
mában voltál, hallottál i lyesmit? 

Tigellinus. Igazán nem hallottam, Uram. 
Csak azt mondtam, valami cim. Caesar 
cime. 

Heródes Caesar nem jöhet, köszvényes. 
Azt mondják, akkora a lába, mint egy 
elefánté. Aztán az államügyek se engedik. 
Aki elhagyja Rómát, el is veszti Rómát. 
Nem jön ide. Különben Caesar az ur. Ha 
akar, idejön. De, azt hiszem, nem jön. 

Első názáreti. A próféta nem Caesarról 
beszélt, Uram. 

Heródes. Nem Caestrról? 
Első názáreti. Nem, Uram. 
Heródes. Hát kiről ? 
Elsó názáreti. A Messiásról, aki eljött. 
Egy zsidó. A Messiás nem jött el. 
Első názáréti. A Messiás eljött és min-

denütt csodát tesz. 
Heródiás. Ugyan. Nem hiszek a csodá-

ban. Nagyon sok csodát láttam már. (Az 
apródhoz): A legyezőmet. 

M ű v é s z i f é n y k é p é s z e t 

„MONA LISA" 
E r z s é b e t - k ö r u t 20 . T e l . 

CIPOSflLON 
BUDAPEST. VI. 
TEBÉZ-KÖRÚIÍIB. 

s ü s s e m 
BIS&AFESY, IV. , KOfi€>NAH£K€£S>UT€A I . SZÀM. 

Francia selymek, szövetsz 
grenääiaok. KStoti-sz8ï§$t 
ár tó (áüíoű osztály). 



9 2 SZÍNHÁZI EIÎET 

Első názáreti. Ez az ember igazi csodá-
kat művel. így például egy menyegzőn, 
melyet Galilea egyik kis városkájában tar-
tottak, a vizet borrá változtatta. Azok 
mondoták nekem, akik tulajdon szeműk-
kel látták. Aztán kezének puszta érinté-
sével meggyógyított két bélpoklost, ki ott 
kuksolt Kapernaum kapujában. 

Második názáreti. Kapernaumban két 
vaknak adta vissza szemevilágát. 

Első ndzáriti. Azok bélpoklosok voltak. 
Be vakokat is meggyógyított és látták öt 
a hegyen, amint beszélt az angyalokkal. 

Egy saddaceus. Angyalok nincsenek. 
Eçy farizeus. Angyalok vannak, de nem 

hiszem, hogy ez az ember beszélt velük. 
Első názáreti. Nagy tömeg látta, amint 

beszélt az angyalokkal. 
Egy sadduceus. Nem az angyalokkal. 
Heródiás. Jaj, hogy ingerelnek ezek az 

emberek. Milyen buták. Milyen ostobák. 
<Az apródhoz.) Add ide már a legyezőmet, 
í Az apród odaadja a legyezőt.) Mindig mélá-
zol. Nem szabad álmodozni. Akik ábrán-
doznak, azok betegek. (Legyezőjével az 
apródra űt.) 

Második názáreti. Aztán itt van a Jairus 
leányával való csodatétel. 

Első názáreti. Igen, az is nyilvánvaló. 
Sznkise tagadhatja. 

Heródiás. Ezek az emberek örültek. Na-
gyon sokáig bámulták a holdat. Mondd 
nekik, hogy hallgassanak. 

Heródes. Mi az a Jairus lányával való 
csodatétel? 

E!ső názáreti. Jairus lánya halott volt. Ó 
pedig föltámasztotta. 

Heródes. Hát föltámasztja a halottakat? 
Első názáreti. Fői, Uram. Föltámasztja 

a halottakat. 
Heródes. Nem akarom, hogy ezt tegye. 

Megtiltom neki, hogy ilyesmit csináljon. 
Nem engedem meg, hogy föltámasszák a 
halottakat. Keressék meg ezt az embert, 
adják értésére, hogy nem engedem meg a 
halottak föltámasztását. Hol van most ez 
az ember? 

Második názáreti. Ő mindenütt van, Uram, 
de nagyon nehéz megtalálni. 

Első názáreti. Azt mondják, most Samariá-
ban van. 

Egy zsidó. Hát ha Samariában van, ebből 
is látszik, hogy nem ő a Messiás. Mivel-
hogy a Messiásnak nem a samzriabeliek-
hez kell eljönnie. A samariabeliek isten-
telenek. Sohase mutatnak be áldozatot a 
templomban. 

Második názáreti. Pár nappal ezelőtt el-

hagyta Samariit. Azt hiszem, most Jeru-
zsálem környékén van. 

Első názáreti. Ott nincsen. Épp most jöt-
tem Jeruzsálemből. Két hónap óta semmit 
se hallottak felőle. 
"Heródes. Hát mindegy. De találjátok meg 
őt s mondjátok, azt üzenem: tilos föl-
támasztania a halottakat. Ha akarja, át-
változtathatja a vizet borrá, meggyógyít-
hatja a bélpoklosokat és vakokit , nem 
bánom. Egy szót se szólok ellene. Külön-
ben is meggyógyítani a bélpoklosokat, jó 
cselekedet. De nem engem, hogy föltámassza 
a halottakat. Borzalmas volna, ha a halot-
tak visszajönnének. 

Jokanán hangja. Ó a szemérmetlen szajha. 
Ó Babylon leánya, arany szemeddel és ara-
nyozott pilláiddal. Imé az Úristen igy szól 
vala : „hívjátok ellene az emberek soka-
ságát, hogy a nép köveket venne és öt 
megkövezné . . 

Heródiás. Hallgattassátok el. 
Jokanán hangja. A had kapitányai szúr-

ják át ezt a némbert kardjukkal és mor-
zsolják össze pajzsaikkal. 

Heródiás. Jaj, az orcátlan. 
Jokanán hangja. Ezenképen pedig eltör-

löm a föld szinéről a bűnt, hogy vala-
mennyi asszony okuljon majd az ő kár-
hozatos példáján. 

Heródiás. Hallod, mit mond ellenem ? Te 
pedig engeded, hogy piszkolja a hitvesed ? 

Heródes. Hiszen nem mondta a neved 
Heródiás. Mindegy. Tudod, engem akar 

mocskolni. Végre a te feleséged vagyok. 
Heródes. Igen, kedves és tiszteletreméltó 

Heródiás, most az én feleségem vagy, át 
előbb bátyám felesége voltál. 
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Heródiás. Te szakítottál ki karjaiból. 
Heródes. Valóban én voltam az erősebb. 

Dî ne beszéljünk róla. Nem akarok erről 
szólni. A próféta ezért mondta azokat a 
rettenetes szavakat. Talán ezért is törté-
nik majd az a borzasztó dolog. Ne beszél-
jünk. Nemes Heródiás, mi egészen meg-
feledkezünk vendégeinkről. Önts nekem, 
édesem. Töltsétek meg borral a nagy ezüst 
serlegeket és a nagy üvegkelyheket. Caesar 
egészségére iszom. Rómaiak vannak itt, 
Caesar egészségére kell innom. 

Mindnyájan. Caesar, Caesar. 
Heródes. Nézd, milyen sápadt a leányod. 
Heródiás. Mit bánod, hogy sápadt-e vagy 

sem. 
Heródes. Sohase láttam ilyen haloványnak. 
Heródiás. Ne nézd őt. 
Jokanán hing ja. Ekkor pedig a nap olyan 

fekete léazen, mint a ravatal posztó, a hold 
olyan lészea, mint a vér, az ég csillagai 
lepotyognak a földre, mint fájukról a zöld 
fügék és a föld királyai megremegnek. 

Heródiás. Ugyan, ugyan. Magam is sze-
retném látni azt. mikor a hold olyan lesz, 
mint a vár s a csillagok a földre esnek, 
mint a zöld fügék. Ez a próféta ugy locsog, 
saint a részegember. Nem állom a hang-
iát. Utálom a hangját. Parancsolj rá, hogy 
hallgasson. 

Heródes. Nem teszem. Nem értem, mit 
mond, de lehet, hogy jósol. 

Heródiás. En nem hiszek a jóslásokban. 
Ugy locsog, mint a részegember. 

Heródes. Talán Isten borától részegedett 
mejr. 

Heródiás. Micsoda bor az Isten bora? 
Milyen szőlőben szüretelik? Milyen prés-
házban sajtolják? 

Heródes. (Folytoa-folyvást Salamét nézi.) 
Tigellinus, mikor utóbb Rómában voltál, 
beszélt neked a császár arról a . . . 

Tigellinus. Miről, Uram ? 
Heródes. Hogy miről? Vagy ugy, vala-

mit kérdeztem tőled. Elfelejtettem, mit 
akartam. 

Heródiás. Mindig a leányomat nézed. Ne 
bámuld őt. Már figyelmeztettelek. 

Heródes. Folyton csak ezt hajtod. 
Heródiás. Hát újra mondom. 
Heródes. Sokat beszéltél annak a tem-

plomnak fölépítéséről. Történt már valami? 
Azt hallom, a szentek szentjének kárpitja 
eltűnt. 
__ Heródiás. Hiszen magad lopattad el. 
Össze-vissza fecsegsz. Nem akarok itt ma-
radni. Menjünk be. 

Heródes. Salome, táncolj nekem. 
Heródiás. Nem akarom, hogy táncoljon. 
Salome. Nincs kedvem táncolni, tetrárka. 
Heródes. Salome, Heródiás leánya, tán-

colj nekem. 
Heródiás. Hagyd békében. 
Heródes. Parancsolom, hogy táncolj, 

Salome. 
Salome. Nem táncolok, tetrárka. 
Heródiás"^nevet). : Láthatod, mennyire en-

gedelmeskedik neked. 
Heródes. Nem bánom, hogy táncol- e vs.gj 

sem. Semmit se bánok. Ma este boldog 
vagyok. Nagyon boldog. Sohase voltain 
ilyen boldog. 

Első katona. A tetrárka arca komor. Na-
gyon komor. 

Második katona. Nagyon komor. 
Heródes. Miért ne volnék boldog? Caesar, 

ki a világ ura, a császár, ki az egész 
földnek parancsol, nagyon szeret engem. 
Az imént rendkívül becses ajándékokat 
küldetett nekünk. A ï t is megígérte, hogy 
Rómába hivatja Kappadocia királyát, ki 
az én ellenségem. Lehet, hogy ott keresztre 
is feszítteti. Caesar mindent megtehet, amit 
akar, Hiszen ő a legfőbb uralkodó. Lát-
játok hát, jogom van boldognak lennem. 
Nincs a világon semmi, ami megbolygassa 
az én boldogságom. 

jokanán hangja. Trónuson székel majd. 
Köntöse bibor lészen és skárlát. Kezében 
arany edényt tart, mely csordultig telik 
gyalázatosságával. És az Úristen angyala 
lesújtja. Ott pedig fölfalják a nyüvek és 
férgek. 

Heródiás. Hallod, mit mond rólad? Azt 
mondja, a férgek falnak föl. 

Heródes. Nem rólam beszél. Ellecem 
sohase mond semmit. Róla beszél, Kappa-
docia királyáról, ki az én ellenségem. Őt 
zabálják föl a nyüvek és férgek. Nem en-
gem. A próféta sohase mondott eüenem 
semmit, csak azt, hogy helytelenül csele-
kedtem, mikor feleségül vettem bátyám 
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asszonyát. Lehet, hogy igaza is van. Hiszen 
meddő vagy. 

Heródiás. Meddő vagyok, én? És ezt te 
mondod, ki folyton a leányomat nézed, 
te. ki a táncában akartál kéjelegni ? Nevet' 
séges, hogy ezt mondod. Én szültem gyer-
meket. Te sohase nemzettél egyet is, még 
rabszolganőiddel sem. Te vagy meddő, 
nem én. 

Heródes. Hallgass. Mondom, hogy meddő 
•agy. Egyetlen gyermeket se szültél nekem 
és a próféta hirdeti, hogy házasságunk 
nem igazi házasság. Azt állítja, vérfertőző 
házasság, mely átkot hoz reánk. Félek, 
hogy igaza van. Bizonyára igaza van. De 
ma ne beszéljünk erről. Most boldog aka-
rok lenni. És boldog is vagyok. Nagyon 
boldog vagyok. Semminek se érzem a hijját. 

Heródiás. Örülök, bogy ma este ennyire 
{ó kedvedben vagy. Ritkán szokott meg-
történni. De későre jár. Menjünk be. Ne 
feledd, hogy napkeltekor mindannyian 
vadászatra megyünk. Caesar követeinek 
meg kell adQunk minden tiszteletet. 

Második katona. Milyen komor a tetrárka 
arca. 

Első katona. Igen, nagyon komor. 
Heródes. Salome, Salome, táncolj nekem. 

Könyörgök, táncolj nekem. Ma este szo-
morú vagyok. Nagyon szomorú vagyok 
ma este. Mikor idejöttem, megcsúsztam a 
vérben, ami rossz jel, és hallottam, tisz-
tán hallottam a levegőben a szárnyak csat-
togását, óriási szárnyak csattogását. Nem 
tudom, mit jelent ez. Szomorú vagyok ma 
este. Hát táncolj nekem. Táncolj, Salome, 
esedezem. Ha táncolsz, kérhetsz tőlem, 
amit akarsz, én teljesitem. Táncolj nekem, 
Salome, és mindent odaadok, amit kivánsz, 
ha mindjárt királyságom felét is. 

Salome (fölkel). Igazán mindent megka-
pok. amit kérek, tetrárka ? 

Heródiás. Ne táncolj, leányom. 
Heródes. Mindent, még királyságom fe-

lét is. 
Salome. Megesküszöl erre, tetrárka ? 
Heródes. Esküszöm, Salome. 
Heródiás. Leányom, ne táncolj. 
Salome. Mire esküszöl meg, tetrárka ? 
Heródes. Az életemre esküszöm, a koro-

námra esküszöm, az istenemre esküszöm. 
Mindent oda adok, amit kívánsz, még ki-
rályságom felét is, csak táncolj nekem. 
Jai. Salome, táncolj nekem, Salome. 

Salome. Megesküdtél, tetrárka. 
Heródes. Megesküdtem, Salome. 

Salome. Mindent megkapok, amit kérek, 
akár királyságod felét is ? 

Heródiás. Ne táncolj, leányom. 
Heródes. Akár királyságom felét is. Ha 

királyságom felét óhajtod, tündökletesen 
szép királyné leszel, Salome. Gyönyörű-
ségesen szép királyné l e s z e l . . . Jaj, milyen 
hideg van itt. Jeges szél fuj és hallom is, 
nem tudom miért, de hallom a levegőben 
a szárnyak csattogását. Ó, ugy rémlik, 
mintha a tornác fölött madár lebegne, nagy, 
fekete madár. Mért nem láthatom ezt a 
madarat? Szárnyainak csattogása rettene-
tes. A szél, melyet szárnyai vernek, iszony-
tató, fagyos szél. De nem, nincs ia hideg. 
Hanem nagyon meleg van. Forróság. El-
fulladok. Öntsetek vizet a kezemre. Ad-
jatok havat harapni. Oldjátok ki a köpe-
nyem. Hamar, kapcsoljátok ki a köpenyem. 
Nem, hagyjátok. A koszorúm fáj, a rózsa-
koszorum. Mintha tüzet fogtak volna a 
virágok. Megpőrzsőlik a homlokom. (Le-
tépi fejéről a rózsakoszorút és az asztalra 
dobja.) Csakhogy végre lélegzem. Milyen 
pirosak ezek a rózsaszirmok. Mint vér-
csöppek az asztalteritőn. Ostobaság. Nem 
kell mindenben, amit látunk, valami mást 
is keresnünk. így az élet szörnyűséges. 
Inkább mondjuk azt, hogy a vércsöppek 
ugy rózsállanak, mint a virágszirmok. 

Okosabb ezt mondani. De ne beszéljünk 
róla. Most boldog vagyok. Nagyon boldog. 
Jogom van, hogy boldog legyek. A lányod 
majd táncol nekem.Ugye táncolsz Salome? 
Mrgigérted, hogy táncolsz. 

Heródiás. Nem akarom, hogy táncoljon. 
Salome. Táncolok teneked, tetrárka. 
Heródes. Hallod, mit mond a leányod? 

Táncolj, én nekem. Igazad van, Salome, 
táncolj. És aztán, el ne feledd, kérhetsz, 
amit akarsz. Akármit kívánsz, neked adom, 
ha mindjárt királyságom felét is. Hiszen 
megesküdtem rá. 

Silome. Megesküdtél rá, tetrárka. 
Heródes. Én pedig mindig álltam a sza-
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vam. Nem vagyok azok közül való, kik 
megszegik, amit fogadtak. Nem tudok ha-
zudni. Rabszolgája vagyok szavamnak és 
az én szavam a király szava. Kappadocia 
királya folyton hazudozik, de nem is igazi 
király. Csak olyan sehonnai. Pénzemmel 
is tartozik, melyet nem akar megadni. Sőt 
követeimet is sértegette. Ocsmány dolgokat 
mondott nekik. Be Caesar majd keresztre 
feszítteti, ha Rómába megy. Bizonyos va-
gyok, hogy megöleti. Különben férgek fal-
ják maid föl. A próféta megjósolta. Hát 
mire vársz még, Salome? 

Salome. Arra várok, hogy rabszolganőim 
kihozzák illatszereimet, a hét fátyolt és 
leoldozzák saruimat. 
(Rabszolganők hozzák az illatszereket, a 
hét fátyolt és leoldozzák Salome saruját) 

Heródes. Á, mezítláb táncolsz. Helyes. 
Helyes. Picinyke lábad olyan lesz, mint a 
fehér galamb. A kis fehér virághoz hason-
lít, mely a bokron táncol. Jaj, vérben tán-
col majd. A padlón vér van. Nem akarom, 
hogy vérben táncoljon. Ez nagyon rosszat 
Jelentene. 

Heródiás. Hit bánod, hogy vérben táncol-e? 
Hiszen te ugyancsak térdig jártál a vérben. 

Heródes. Hogy mit bánom? Jaj, nézd a 
holdat. Elvörösödött. Olyan vörös lett, 
mint a vér. A próféta megjövendölte. 
Azt jósolta, hogy a hold olyan vörös lesz, 
mint a vér. Most jóslata beteljesedett. 
Mindnyájan hallottátok. A hold oly vörös 
lett, mint a vér. Nem látjátok? 

Heródiás. Látom, látom, a csillagok pedig 
ugy potyognak, mint a zöld fügék. És a 
nap olyan fekete lett, mint a ravatal-
posztó, a föld királyai pedig reszketnek. 
Ezt mindenesetre látni. A prófétának ez 
egyszer igaza lett életében. A föld királyai 
reszketnek. Hát menjünk be Beteg vagy. 
Rómában majd azt beszélik, hogy meg-
bolondultál. Mondtam már, menjünk be. 

Jokanán hangja. Ki az, ki Edomból jön 
és ki az, ki Bosrából jön bíborra fistett 
ruhájában. Ki tündököl ékes köntösében 
és ki lépeget ilyen roppan erővel ? Ruháját 
azonban miért fröccsentette be a skarlát? 

Heródiás. Menjünk be. Ennek az ember-
nek a hangja megtébolyit. Nem akarom, 
hogy táncoljon a leányom, mig igy ordí-
tozik. Nem akarom, hogy táncoljon, mig 
így nézed. Egyáltalán nem akarom, hogy 
táncoljon. 

Heródes. Hiába kelsz föl, hitvesem, király-
ném. Amig nem táncolt, addig ugy se 
megyek be.Táncolj nekem, Salome, táncolj. 

Heródiás. Ne táncolj, leányom. 

Salome. Készen vagyok, tetrárka. 
(Salome a hétfátyolos táncot járja.) 
Heródes. Ó milyen pompás, milyen el-

bűvölő. Látod, hogy táncolt nekem a leá-
nyod. Jer közelebb, Salome. Jer ide, hogy 
odaadhassam a dijad. Én jól fizetem a 
táncosnőket. Téged is jól fizetlek. Min-
dent megkapsz, amit szemed-szájad kiván. 
Mondd, mit akarsz? 

Salome (letérdel). Azt akarom, hogy hoz-
zák ide, azonnal, ezüst tálban . . . 

Heródiás (mosolyog). Ezüst tálban? No 
természetesen ezüst tálban kapod meg. 
Micsoda egy bájos kislány. Hát mit hoz-
zanak ide ezüst tálban, édes szép Salomém, 
ki szebb vagy Júdea valamennyi leányá-
nál ? Mit hozzanak ide ezüst tálban? Mondd 
meg. Bármi is az, a tiéd. Hit akarsz, Sa-
lome? 

Salome (fölkel). Jokanán fejét. 
Heródiás. O, ezt jól megmondtad,leányom. 
Heródis. Nem, nem. 
Heródiás. Ezt jól megmondtad, leányom. 
Heródes. Nem, nem, Salome. Ne kérd 

ezt. Ne hallgass anyádra. Ö mindig rossz 
tanácsot adott. Ne hallgass rá. 

Salome. Nem anyámra hallgatok. A ma-
gam gyönyörűségére kérem Jokanán fejét, 
ezüst tálban. Te megesküdtél, Heródes. Ne 
feledd, hogy megesküdtél. 

Heródes. Tudom. Isteneimre esküdtem 
meg. Tudván tudom. De könyörgök, Sa-
lome, kérj valami mást. Kérd tőlem király-
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ságom felit, odaadom. Csak azt ne kérd, 
amit kértél. 

Salome, é n Jokanán fejét kérem tőled. 
Heródes. Nem, nem, ezt nem adhatom. 
Salome. Megesküdtél, Heródes. 
Heródids. Igen. megesküdtél. Mindnyájan 

hallottuk. Mindenki füle hallatára esküd-
tél meg. 

Heródes. Hallgass. Nem hozzád beszélek. 
Heródids. Leányomnak igaza van, hogy 

ennek az embernek fejét kéri. Folyton 
átkokat okádott rám. Förtelmes dolgokat 
mondott ellenem. Látszik, mernyire sze-
reti az anyját. Ne engedj, leányom. Meg' 
esküdött, megesküdött. 

Heródes. Hallgass. Ne| beszélj. Nézd, 
Salome, légy okos. Most okosnak kell len* 
ned. Sohase voltam rossz hozzád. Mindig 
szerettelek. Talán nagyon is szerettelek. 
Hát ne kérd ezt. Borzasztó, iszonytató, 
amit kérsz tőlem. Igazán azt kell hinnem, 
hogy tréfálsz. Egy ember feje, melyet le» 
vágtak nyakáról, az undok. Szűz leány 
nem néz ilyesmire. Micsoda örömöd is 
telhetne benne? Semmi. Nem, nem, te ezt 
nem akarhatod. Figyelj ide. Van egy sma-
ragdom, nagy, gömbölyű smaragdom, 
melyet Caesar kegyence küldött nekem. 
Ha keresztülnézel ezen a smaragdon, azt 
:s láthatod, ami valahol messze, távol tör' 
ténik. Caesar maga is ilyen smaragdot 
használ, mikor cirkuszba megy. De az 
enyém nagyobb. Az én smaragdom sokkal 
nagyobb. Ez a világ legnagyobb sma-
ragdja. Ugye akarod ezt ? Kérd és neked 
adom. 

Salome. Én Jokanán fejét kérem. 
Heródes. Nem hallgatsz rám, még most 

se hallgatsz rám. Hadd beszéljek veled 
Salome. 

Salome. En Jokanán fejét akarom. 
Heródes. Nem, nem, te ezt nem akarod. 

Csak azért mondod, hogy kinozz vele, 
mert egész este néztelek. Hát igen . . . 
Egész este csodáltalak. Szépséged meg' 
zavart. Szépséged irtózatosan összezavart 
és nagyon is soká bámultalak. De nem 
nézlek többé. Nem szabad igy tekinteni 
se dolgokra, se emberekre. Csak a tü' 
körbe kell bámulni. Mert a tükör csak 
álarcot mutat. Jaj, bort ide, szomjúhozom. 
Salome. Salome, legyünk barátok. Hát 
nézd csak. Mit is akartam mondani? Ki' 
ment a fejemből. De már emlékezem. 
Salome. Jöjj kissé közelebb. Félek, hogy 
meg se hallasz. Salome, te ismered fehér 
páváimat, az én fehér páváimat, melyek 
kertemben sétálnak, a mirtusok és nagy 

ciprusfák között. Aranyozott csőrük van, 
a mag, melyet szemelgetnek, az is ara-
nyozott. A lábuk bíborra van festve. Ha 
rikoltanak, akkor esik az eső és ha föl' 
borzolják tollúkat, akkor főlrémiik az 
égen a holdvilág. Párosával lépegetnek a 
ciprusok és fekete mirtusok között s 
mindegyiknek külön rabszolgája van, aki 
ápolja. Néha átröpülnek a fákon és néha 
a pázsitra hevernek, a tó köré. Nincs a 
világon több ilyen gyönyörű madár. Nincs 
a világon király, kinek ilyen gyönyörű 
madarai lennének. Caesarnak magának 
sincsenek ilyen szép madarai. Hát neked 
adok belőlük ötven pávát. Mindenütt kö-
vetnek majd s te olyan leszel közöttük, 
mint hold nagy fehér fellegen. Mind ne-
ked adom. Csak száz pávám van és nincs 
a világon király, kinek ilyen pávái volná-
nak, de.: neked adom valamennyit. Most 
azonban oldozz föl esküm alól és ne kérd 
azt, amit kértél. 

(Kiüriti boros serlegét.) 
Salome. Add nekem Jokanán fejét. 
Heródids. Jól megmondtad, leányom. Te 

pedig nevetséges vagy, páváiddal együtt. 
Heródes. Hallgass. Mindig csak rikácsolsz. 

Ugy rikácsolsz, mint valami ragadozó 
madár. Ne rikácsolj folyton. Nem birom 
el a hangod. Salome, gondold meg, mit 
teszel. Lehet, hogy ezt az embert Isten 
küldötte. En ugy érzem, Isten küldötte. 
Szent ember. Isten ujja érintette. Isten 
a szájába rettenetes igéket adott. Palotá' 
ban, pusztában mindig vele van az Isten. 
Legalább is nem lehetetlen. Nem tudjuk, 
de lehet, hogy Isten vele van és gyámolitja 
őt. Ha tehát véletlenül meghalna, valami 
borzasztó történne velem. Meg is mondta, 
hogy azon a napon, mikor meghal, valami 
borzasztó történik valakivel. Ez csnk én 
lehetek. Emlékszem, mikor idejöttem, 
megcsúsztam a vérben. Aztán hallottam a 
levegőben a szárnyak csattogását,, óriási 
szárnyak csattogását. Rossz jelek. És más 

KASZÁS T IVADAR 
Erzsébet körat 5. szám. 

Legfinomabb saját készít-
ményt! cipők raktára 

Mérték ezerinti rendelések 

^lyemhargfwyik 
szemfelszedése T @ r é £ V á r O S Í 

Kirá'y-». s o . h a r i s n y á j á n if ó 

rilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
i n i n d e n k l a é l d r á g á b b a n v e g z SZÉKELY EMIL éKszerész, 

K irály-u. 51. Teréz templommal szemben. Tele!» 

ehérnemPft, Seiend gs fürdőciiM Earlsbadi Febérnemnliázbaii 
a legolcsóbban beszerezhetők Erzsébet-fcSrut 17 . i x f t m . 



SZÍNHÁZI ÉLET 97 

jelek is történtek. Noha egyet se láttam, 
bizonyos vagyok, hogy más jelek is mu< 
tatkoztak. Hát csak nem akarod, Salome, 
hogy valami baj írjén? Nem, ezt te nem 
akarod. Hallgass rám. 

Salome. Add nekem Jokanán fejét. 
Heródes. Látod, nem hallgatsz rám. De 

csillapodj. Én nagyon nyugodt vagyok. Tel-
jesen nyugodt vagyok. Figyelj ide. Ek' 
szereket rejtettem el itt, melyeket anyád 
nem is látott, csodálatos, rendkívüli ék' 
szereket. Van egy négysoros, gyöngyből 
való kösöntyüm. Mintha holdak függeni-
nek ezüst sugarak láncára fűzve. Mintha 
ötven, rabul ejtett hold ringana arany 
hálóban. Királyné viselte elefántcsont-keb' 
lén. Ha hordod, te is oly Iszépséges szép 
leszel, mint egy királyné. Van kétféle 
ametisztem. Az egyik fekete, mint a bor. 
A másik piros, mint a bor, melyet vizzel 
higitanak. Van topázom, mely sárga, mint 
a tigris szeme, van topázom, mely rózsa-
szín ü, mint a galamb szeme, van topázom, 
mely zöld, mint a macska szeme. Van 
topázom, mely jéghideg lánggal ég, el-
szomorítja a lelket és fél a sötétségtől. Van 
onyxom, mely ugy villódzik, mint halott 
nö szembogara. Van hoídkövem, mely a 
holddal váltakozik és elsápad, ha meg' 
pillantja a napot. Van zafírom, mely akkora, 
mint a tojás és kék, mint a kék virág. Az 
óceáa árad benne és a hold nem töri meg 
soha hullámzásának kék derengéísét. Van 
krizolitom é.s berillem, van krizoprázom 
és rubintom, van sardonyxom és jácint' 
kövem és kalcedonom s neked adnám 
mind, valamennyit és még sokkal egyebet 
is. India királya az imént küldött nekem 
négy papagálytollból való legyezőt, Nu-
midia királya pedig strucctollból készült 
ruhát. Van kristályom, melybe nőknek 
tilos betekinteni, a fiatalemberek is csak 
ugy pillanthatnak belé, ha eiőbb meg' 
vesszőzték őket. Gyöngyházdobozomban 
három varázslatos türkiszem van. Ha hom-
lokán hordja valaki, az olyan dolgokat lát, 
melyek nincsenek is és ha kezén viseli 
valaki, az meddővé teheti a nőket. Nagy 
kincsek ezek. Kimondhatatlanul nagy kin' 
esek. Ébenfa-dobozombankét borostyánkő' 
serlegem van, mtlyek az aranyalmákhoz 
hasonlatosak, Ha ellenségünk mérget önt 
ezekbe a serlegekBe, olyanokká válnak, 
mint az ezüstalmák. Borostyánkővel cif-
rázott dobozomban van egy üveggel ki' 
rakott sarum ia Van köpenye!«, melyet 
a szerek országából hoztak, ltárfcunkulus-
ssl és jáspissal ékes karperecem, mely 
Euphrates városából, va'ó. Hát mit akarsz, 

Salome? Felelj, mit kívánsz és neked 
adom. Neked adok mindent, amit akarsz, 
csak ezt az egyet nem. Mindent odaad' 
nék, amim van, csak az ő életét nem. 
Odaadnám neked a főpap palástját. Oda-
adnám neked a szentek szentjének kár-
pitját. 

Zsidók. Ó, ó. 
Salome. Add nekem Jokanán fejét. 
Heródes (székébe hanyatlik). Hát adjá-

tok neki, amit kér. Anyja leánya. (Az első 
katona közelebb lép. Heróctiás lehúzza a 
tetrárka ujjáról a halál gyűrűjét, oda-
nyújtja a katonának, aki tüstént a hóhér-
nak viszi. A hóhér megriad). Ki vette «1 
gyűrűmet? Jobbkezemen gyűrű volt. Ki 
itta meg boromat ? Serlegemben bor volt. 
Csordultig volt borral. Valaki megitta. 
Jaj, érzem, valami borzasztó történik va-
lakivel. (A hóhér lemegy a kútba.) Ó mi-
ért is esküdtem meg? Király sohase es-
küdjön. Ha megtartja, rettenetes. Ha meg' 
sze«i, az is rettenetes. 

Heródiás. Igaza van a leányomnak. 
Heródes. Érzem, valami borzasztó tör-

ténik. 
Salome (a kut kávájára könyököl és 

hallgatózik). Minden néma. , Semmit se 
hallani. Mért nem kiált? Ó, ha valaki 
meg akarna ölni engem, én ordítanék, 
toporzékolnék, nem hagynám magam. 
Sújts rá, Námán, vágd, ne kíméld. Nem. 
Semmit se hallok. Iszonytató csönd. Ja!, 
valami a főidre hullott. Hallottam, lezu-
hant. A hóhér pallosa volt. Leejtette pal-
losát. Nem meri megölni. Gyáva rabszolga. 
Katonákat kell leküídeni. (Meglátja Heró-
diás apródját és hozzá fordul.* Jer ide. Te 
ugye barátja voltál annak, aki meghalt ? 
Hát még nincs elég halott. Hagyd meg a 
katonáknak, szálljanak a kútba és hozzák 
ide, amit kérek, amit a tetrárka ígért ne-
kem, ami az ecyétű. (Az apród vieszator' 
pan. Salome a katonákhoz fordul.) Kato-
nák, jertek ide. Ereszkedjetek ebbe a 
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kotba és hozzátok ki ennek az embernek 
a fejét. (A katonák hátrálnak.) Tetrárka, 
tetrárka, parancsold meg katonáidnak, ad' 
ják ide nekem Jokanán fejét. (Óriási fekete 
kar, a hóhér Karja kinyúlik a kútból és 
ezüst pajzson Jokanán fejét hozza föl. 
Salome a fejet megragadja. Heródes a kö-
penyével eltakarja arcát. Heródiás moso-
lyogva legyezi msgát. A názáretiek letér-
depelnek, imádkozni kezdenek.) Lásd, nem 
engedted megcsókolni a szájad, Jokanán. 
Hát most mégis megcsókolom. Harapdá-
lom fogaimmal, mint az érett gyümölcsöt. 
Igen, megcsókolom a szájad, Jokanán. 
Ugye mondtam neked, ugye mondtam? 
Hát most megcsókolom. De miért nem 
nézel rám, Jokanán ? Szemed, mely oly 
rettenetes volt és villámlott a haragtól, 
dölyftól, most becsukódott. Miért hunyod 
be a szemed ? Nyisd ki. Emeld pilláid, 
Jokanán. Miért nem pillantasz rám? Félsz 
tőlem Jokanán, azért nem mersz arcomba 
tekinteni? És nyelved, ez a vörös kigyó, 
mely rám köpte nyálát, nem moccan 
többé, Jokanán, most már ballgat a vö-
rös vipera, mely rám okádta mérgét. Mi-
lyen furcsa. A vörös vipera nem moccan 
többé. Nem kellettem neked, Jokanán. 
Ellöktél magadtól. Gyalázatos szókkal 
mocskoltál. Ugy bántál velem, mint az 
utca rongyával, min t egy szajhával, én 
veUm Salomeval, Heródiás leányával, 
Júdea hercegnőjével. Hát lásd, Jokanán, 
én még élek, de te halott vagy, fejed pe-
dig az enyém. Azt tehetem vele, amit 
akarok. Oda vethetem az ebeknek és az 
ég madarainak. Amit ott hagynak a ku-
tyák, azt fölzabálják az ég madarai. Jaj, 
Jokanán, Jokanán, te voltál az egyetlen 
férfi, kit szerettem. A többi férfiakat mind 
utálom. De te szép voltál. Tested elefánt-
csontoszlop volt, ezüst talapzaton. Kert 
volt, csupa-csupa galambbal és ezüstlili-
ommaL Ezüst torony volt, elefántcsont-
pajzzsal ékesítve. Semmise volt a világon 
olyan fehér, mint a te tested. Semmise 
volt a világon oly fekete, mint a te hajad. 
Semmise volt a világon oly piros, mint a 
te szájad. Hangod füstölő volt, mely bó-
dító illatot árasztott és mikor rád tekin-
tettem, különös muzsika zendült föl ben-
nem. Jaj, miért nem néztél rám, Jokanán? 
Tenyered mögé rejtetted orcádat és ká-
romló szavaid mögé. Szemed pedig bekö-
tötted annak a keszkenőjével, ki Istent 
akarja látni. Hát Jokanán, te láttad az 
Istent, de engem nem láttál, sohase láttál 
engem. Ha láttál voloa, megszerettél volna. 
En láttalak téged, Jokanán és megszeret-
telek. Jaj, hogy szerettelek. Még most is 
szeretlek, Jokanán. Csak téged szeretlek. 

Szomjúhozom szépségedre. Éhezem tes-
tedre. És se bor, se gyümölcs nem csilla-
píthatja az én vágyakozásomat. Mit tegyek 
most, Jokanán ? Se folyók, se nagy-nagy 
tengerek nem olthatják el az én lánggal 
égő tüzemet. Hercegnő voltam, te megve-
tettél. Szűz voltam, te IeszeplősitettéL 
Ártatlan voltam, te tüzet öntöttéi ereimbe. 
Jaj, miért nem néztél rám, Jokanán? Ha 
rám tekintesz, megszeretsz. Tudom, hogy 
megszeretsz, mert a szerelem titka na-
gyobb, mint a halál titka. A szerelem az 
minden. 

Heródes. Szörnyűséges némber a te leá-
nyod,, szörnyűséges. Az, amit tett, nagy 
bün. Érzem, bünt követtem el egy ismeret» 
len Isten ellen. 

Heródiás. Én helyeslem, amit a leányom 
tett és most már itt akarok maradni. 

Heródes (fölkel). Ó a vérfertőző asszony 
beszél moít belőled. Jer. Nem akarok itt 
maradni. Mondtam már, hogy jer. Érzem, 
mindjárt valami borzasztó történik. Ma-
nassze, Isszakhár, Oztász, oltsátok rl a 
fáklyákat. Nem akarom látci a dolgokat. 
Nem akarom, hogy a dolgok lássanak en-
gem. Oltsátok el a fáklyákat. Rejtsétek el 
a holdat. Takarjátok el a csillagokat. Buj-
junk el palotáinkba, Heródiás. Félni kezdek. 

(Rabszolgák eloltják a fáklyákat. A csil-
lagok eltűnnek. Nagy fekete felhő száll a 
hold elé és egészen eltakarja. A szin telje-
sen elsötétül. A tetárka fölfelé indul a 
lépcsőn.) 

Salome hangja. Hát megcsókoltam a szá-
jad, Jokanán, megcsókoltam a szájad. F a ' 
nyar volt az ize a te ajkadnak. Vérize 
vol t? Lehet, t o g y talán szerelem-ize volt. 
Azt mondják, a szerelemnek fanyar az 
ize. De mindegy. Mindegy. Megcsókoltam 
a szájad, Jokanán, megcsókoltam a szájad. 

(Holdsugár hullik Salomera és megvilá» 
gitja.) 

Heródes. „(Oda fordul és megpillantja 
Salomet.) Öljétek meg ezt a nőt. 

(Katcnák rohannak elő és pajzsaikkal 
összezúzzák Salomet, Heródiás leányát, 
Júdea hercegnőjét.) (Vége.) 

Vaságyak, rtizágyak, 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.. 
Madách -u . 34. Baross-u tc» mellett. Telefonszám : 
József96—69. Javítások és fényezés mérsékelt árban. 

A N K E R M Ü H I M Z Ó 
Hímzett ágyteritők, függönyök, kézifíllé-motivok-
kal, asztalnemüek, ágynemű, vitrázsok. Miliő 
állandóan nagy választékban. Telefon : 146—23. 
ERMVEI HI8CLÓSWÉ, A n k e r k ö x 4 . 
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Szerkesztői üzenetek 
(B rovatban készséggel adunk felvilágost• 

UM 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azoh 
megőrzésére nem vállalkozunk) 

K.-rajongó. A Royal-Orfeum tagja, jelen-
leg a „Hattyulovag"-ban szerepel. — Eger. 
Legközelebb megüzenjük, addig szives türel-
mét kérjük. — Amerika. 1. Az összeg meg-
érkezett. 2. Bemutatója 1904-ben volt. 3. A 
Gül Babát azután adták. — Jucóka, 1. Nem. 
2. Cime Báró Aczél-u. 3. 3. A többire nézve 
a művész adh^t felvilágosítást. — Opera 21. 
Saleschi Sigismondo olasz operaénekes 1886-
ban született Oroszországban, lengyel szülők-
től. 18 éves korában Rómában tanult Cotoni-
nél. Első izben Szentpétervárott lépett fel, itt 
3 évig volt szerződtetve, azután Moszkva és 
Odessza szimpadjain működött. — B. F., 
Apatin. Megfejtése helyes. Tessék máskor 
is beküldeni. — Zombor. 1. 29. éves. 2. 22. 
3. 30. 4. 28. 5. 33. — Shark Monroe. 1. Az 
a pályázat már lejárt. 2. Igen. megfelel. — 
A. Edith. 1. Karczag Vilmos, Theater an der 
Wien. 2. Drei Masken-Verlag, Berlin. — 
Szenvedélyes. 1. Az a családi neve. 2. 3 év 
óta. 3. Gellérthegy-u. 1. 4. 1892-ben született. 
— Violet. A kérdezett művész 1878 január 
6-én végzett. 2. Nincs felesége. 3. Az az illető 
sogornője. 4. Akadémiát végzett, 1898-ban 
Makó Lajosnál Temesvárott lett szinész. 5. 
Rudolf tár 1. — R. S. Záporeső t ugy imitál-
nak, hogy egy beszögezett favályuban kavi-
csokat pergetnek egyik végről a másikra. A 
teljes illúziót azonban csak ugy érik el, ha 
jó távolról eszközlik azt. 

Aranyszőke leszL'Eisner-îéle EAU RADIEUSE 
haszná l ja 500.— K), ba rna vagy feke te ha ja t nye r az 
Eisner- fé le dió-kivonattól . ßOO K). E n n e r - d r . j é r i a , 
fôh. kam. száll . , B n d a o . i t VI., A n d r f t n y - o t XT. 

KONTOR és BELEMEN LVszL̂  
I l VI., Felsőerdősor-u. 26. (KÖlM mellett) 
/ • J J > * m m Ízlésesen festi , t apé tázza , 
B ^ f f t ű f / V C J J w 1 megbízha tóan é s o l c s ó n 

t* t C i - S - S- poloskamentes i t i é s takar í t ja 
V A C U U M É S S U L F I D R . - T . 
Telefon : 4—91 é s 66—29. Sa j á t műhe lyek : 
VI., DALNOK UTCA 11. é s B A J N O K - U T C A 27 . 

Mohácsi SZABAADP5ÍG-TÉE7 
SlwtciiMôiileoesÂ 

/ 
« las- H l i p k n H i - o l n 
Mrtín ípBit «I üilctMzbai 

zabâszati, varró, kalap é s művi rág 
k ü l ö n - k ü l ö n i s k o l a : K á r o l y - H ö r u t 10. » A m 
Kalapjavi tás t o lcsón vállalok. Magántanu lás ra 
tankönyvem kapható . GEIGER ETEL B . - n í . 

GULYÁS PAL, főúri cipész 

b e l g a k i r . herceg i ssé l l l té 

IV., Kaplony-utca 3. szám. P O L O S K A I R T A S T 
jól és olcsón vállal, 

Viktória Takarítási Vállalat. Telefon; 64-32. 

II Izabella 
S z o n d y - u t c a 50, 

( ( gépkötöde 
FelsSerdősor saroK. 

M e g j e l e n t 

ANNUAIRE DBS ARTISTES 
1923. 

Piris is Franciaország összes sz ínházainak , sz ínészei -
nek , f i lmvállatainak, zenészeinek é s zeneka ra inak 

C Í M T Á R A 
számos é r d e k e s tudnivalóval . Meg tek in the tő : 
Librairie Française* Irányi-utca 20 

Bútorok csak ugy jók, ha azok 
Behr-lől valók. 
Teljea lakberendezések 

Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása. 
8 $ i t t Be IP műarztalosnál, Andrássy-ut 60. 

« Csengery-utca sarok. 
Cimre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

Hangszereli és 
gramofonok 
karácsony) engedményes árban 
H A N G S Z E R O T T H O N 

FEKETE MIHAliY 
Budapest , Jöxscf - körút 9. 

I S O " 
H é t f ő n , s z a r d á n , s z o m b a t o n 

A T E L E F O N H Í R M O N D Ó 
kagylóin a l akásán is ( í v e l h e t i a N. Kir. Opera-
h á z , Város i S z i n h á z , K i r á y S z i n h á z e lőadásai t 
é s a f i l h a r m o n i K u « — s r i m f ó n i H u i h a n g v e r s e -
nyeket . — Közli a „Magyar Távirati Irodá"-hoz 
beé rkező ist ret v i f á s e . e m é n y e K e t , Budapes t i , 
w i e n i é s b e r l i n i t őz sdeh í r e i t mindenkit wegtlíHC. 
B n d a p e i t RAI-óczi-ut 22. T e l e f o n : J . 1 2 0 - 5 3 

c PA T nsl Naponta e s t e V« 8 órakor , 
» ^ csü tör tökön, s zomba ton és 

^ SC U S * * va sá rnap d. u . Y> 4 órakor 

T e . e ^ - 5 5 ^ W * ffiűSOf I 

M » u i « á w A c i l i c , » A l ! T Ó T H SÁNDOR é s FIÄI (ezelőtt Junker Henrik) nuvirag e s U l S Z U J i l Budapest, VI., Király-utca 54. (Telefon: 118—09.) 
U j tavaszi virág- é s ka lapdiszkülönlegességek . Menyasszonyi koszorúk é s fátyolok. Ezüst lakodalmi 
a j ándékok . Hozott kelmékből virágot é s ruhadisz t készit , használ t virágot és tollat fes t , frissít és á talakí t . 



Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. május 27. 

T E D A K 

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

cös í 
A megfejtést lapunk 1923. évi 22-ik számá-

ban közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
i. dij; Simonyi Mária autogrammos fény-

kepe. 
íJ. dij: Egy doboz „Floris" bonbon. 
ill. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

WUfek. 
IV. dij : Egy doboz 

csokoládé. 
A Színházi Élet 19-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése: „Diadalmas asszony". 
Helyesen fejtették meg 201 /-en. 
Az első dijat gróf Teleki Irén .(Debreczen, 

Simonyi-ut 23.). a második dijat Ádám Etelka 
(Budapest. Remete-utca 38 ) a harmadik diiat 
Szűcs Ilonka (Budapest, Pacsirtamező-u. 24.), 
a negyedik dijat Hackel Edéné ("Budapest, 
Zápo'ya-utca 22.) nyerték meg. 

Egy szó ára 
40 korona , va s t agabb 

be tűvel 0 0 korona ' 

G l o b u s " nyomozó , vállalat . 
Igazga tó ' K o m y a S. J á n o s . Meg-
figyel, informál , nyomoz he lyben 
é s külföldön szigorú t i toktar tás 
me l l e t t Budapes t , VII., E rz sébc t -
kürut 15. Te l e fon : József 1 9 - 6 8 . 

N e m é n y i Erzsébe t fa lva ; Ha-
tár-ut h a r m i n c h á r o m , h á z a s s á g o t 
közvetít u t ó l a g o s h o n o r á r i u m m a l 
v á l a í z b é l y e g r e . 

K o t t a n é U t ö l l zongora tan i t ás 
Budapest l ege lső speciá l is n a t u -
r«í:sta tanárnőjé tő l . Művésznő fo-
g a d 4-7- ig , Izabél la-u. 58. Szabóné 

S e z l o n o k takaróval t izenhat -
ezerö iszár tó l . ma t r acok , szulon-
garni turák legolcsóbban . VIÍl., 
Horár-.szky-utca 7 . Kárp i tosmü-
helyben. 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyűg, detekt ivfőfelügyelő bizal-
mas te rmészetű ûçryekben nyo-
moz, megfigyel, informál, k á -
kóci i -ut 57/b. Főlépcsőház . Tele-
ion : József 52—73 

H á l ó s z a b á k , ebédlők, t e ' j e s 
l akbe rendezések l ego lcsóbban a 
készí tőnél : Bodon, I 'é terffy Sán-
dor -u tca 42 . C a r a i - t é m é l . 

Mi s tioldoisii mosfonion ? 
3úl megfOrSäiii a Huoifäpiääaa. 

Vit . , D o h á n y - u t e s 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a ,,Színházi ftlet" r.-t. 
Igazgató: KIRÁLY J E N Ő 

Hirdetési vezérképviselet külföld részére Annoncen Expe-
dition Rudolf Mosse, Budapest és fiókjai. 

N ő i k a l a p o k a t , műv i rág é s toll-
d iszeket Ízlésesen készítek é s ta-
nítok, Horvá tné , II., Margi t -u . 7 . 

L a k i s k i r á l y l eggyorsabban 
közvet i tbutorozot t s zobáka t , iro-
dáka t , l akásoka t , l akáscse réke t . 
Hár s í a -u . 27 . Tel : József 66 -94 . 

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

H a j f e s t é s Hennával párisi mó-
don, ha jmunkák l egszebben Grün-
feldncl . Belváros, Ha jó -u tca 3 . 

Z s o l d o s tanintézet l eg jobban 
készít elő magánv iz sgákra . VII., 
Dohány-u tca 8 4 . 

A r a n y a t , ezüstöt , br i l iánsokat 
l e g d r á g á b b a n vesz SCHWARTZ 
Muzeum-köru t 21. s z á m . 

P é r j h e z m e n e n d ö k , nősölen-
dök bizalommal fordul janak Nagy 

• J enő legszol idabb házasségköz -
vetitő i rodájához, Rákóczi-ut 57/b 
(Céguélküli levelezés). Telefon. 

T á r s a s á g b e l i úr iasszony leg-
d iszkré tebben közvetít házassá -
gokat . Doktorné, Rákóczi-ut 64 . , 
rí. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

Apróh i rde téseke t 
felvesz a kiadóhivata . 

E rz sébe t -kö ru t 29 

S z a b á s , va r rás t töké le tesen fc 
sa já t í tha t j a Kállai, a T e c h n o l o g i e 
I p a r m u z e u m v. szakokta tó ja ' 
va t sza lon jában , Károly-kÖrut • ? 
Ugyano t t a l e g k é n y e s e b b i g f 
nyeknek megfele lő ruhák , köpe-
nyek é s kosztümök készülnek . 

G y o r s í r ó » ! , gépí rás i szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsí ró 
i sko lában , Muzeum-körut 23—25. 
Telefon : József 1 0 4 - 0 7 . 

H á z a s s á g k ö z v e t i t é s t í igyekbe.i 
mél tóztassék bizalommal F a r a g a -
i rodához fordulni . N é p s z i n h á j -
utca t izenhat . 

V a r r ó g é p e k e t m a g a s áron v«-
#szünk, j u t á n y o s á n árus í tunk. J«-
Vl tómühely , Bßchrah, Wesselény' .-
u tca 56 . 

P a p l a n j a csak akkor lesz szép , 
j ó é s olcsó, ha Dorschovi tz pap -
lankészi tőnél vásáro l ta . Garay-
utca 43 . s zám. 

B a n g ó - t a n i n t é z e t , Budapes t , 
VI., András sy -u t 2 0 . Tel jes anyag i 
fe le lősséggel készí t elő vidéki 
magán t anu lóka t is. 

H a m i s f o g a t , ékszer t l egdrágáb-
ban veszek: Gross Antal , József-
körut huszonhárom, félemeiet . 

Z o m á n c f i d i n y , h á z t a r t á s i é s feoRïhafe!ss@rslé§i 
C l f e k A b legjobb bevásárlási forrása, szállód« LÁSZLÓ KÁLMÁN «égíffiéí 

és vendéjrlői edények nagy választékban Budipe«!. Klfiív-u.76. Király Szkik Jzxal s7? -̂.fc« 
Tfeálía ruűintézei r.-t. Felelős igazgató : Deutsch Gâta. Budapest, V., Csáky-utca 12—îé. 






