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I. 
Miért kicsinyítik ? Ma már senki-

nek sincs joga vállon veregetni s 
becéző, babusgató szóval illetni. Ez 
a mi tépett, hanyatló, korunk ze-
nés, rózsás kavargása, az erkölcsi 
kétségek, elvetélt fájdalmak, korcs 
örömök farsangja, közvetlen a ham-
vazószerda előtt. Egykor, öreg' 
szüleink ifjúságában, még piciny 
volt, de most óriásivá nőtt. 

II. 
Mozart, a derűs lángelme, valaha 

lenézte. O keresztelte el operettnek. 
Följegyezték kaján mondását, hogy 
bármely zeneszerző irhát operettet, 
reggeli és ebéd közt. Azóta azonban 
a század hozzáidomult, már el is 
felejtette, mi az „opus" s csak azt 
tudja, mi az „operett". Operettlelkek 
között élünk. 

III. 
Köttfe hiszem, hogy csak tegnap 

született meg. Mindig volt operett, 
mikor egy műveltség alkotó-elemeire 
bomlott és az emberek már nem 
hittek a köröttük lévő világban, 
teremtő elfogultság nélkül éltek s 
olyan értelmesek voltak, hogy min-
dent megértettek. Nero idejében 
sutba vetették Vergi/iustés Horatiust, 
kinevették az isteneket, ásitva olvas-

ták a bölcseket s csak operetteket 
játszottak, a régi dráma vidám töre-
dékeit, melyeket még elbirt a halálra' 
fáradt idegrendszer. Akkor, mikor 
a cirkuszok porondján oroszlánok 
nyaldosták a szüzek kiloccsanó beleit 
és szurokfáklyák helyett égették az 
embereket, a patriciusok kacagtak. 
Petronius, az „arbiter elegantiarum" 
ugy nézte végig az első latin ope-
retteket, mint a miéinket Wilde 
Oszkár. Venus, a habból született 
istennő, kit a templomban imádtak 
a Vesta-szűzek, ebben az időben 
már a színpadon is föllépett pucéron, 
a tömeg vastag hahotája közepette s 
mulattak azon, hogy megcsúfolta őt 
Mars, a háború istene. 

IV. 
Így tűnik fel ma az európai szín-

padokon a Szerelem, a nő, kit még 
bálványozott a középkori lovag, 
kecsesen, lenge fátyolokban^ szá-
jában aranyvégű cigarettával és csi-
bész-szókkal és ugy hivják, hogy Flirt. 

V. 
Formája talán könnyed, de a jelen 

mélységes-mélyét fejezi ki. Az ope-
rett a diadalmas műfaj, a huszadik 
század opusza, mely valóban méltó 
hozzá. Miben hiszel mai ember ? 
Abban, hogy élsz ? Abban, hogy meg-
halsz? Semmiben sem hiszel, csak 
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abban, amit megragadsz kezeddel, 
csak abban, amit látsz. Menj az ope-
rettszínházba. Ott eléd tárul minden, 
ami még megmaradt a múltból, év -
ezredek lelkéből, zene és tánc, tra-
gédia és bohózat, pásztorleányok 
szallagos botja és apacsok véres ken-
dője, csupa történelmi roncs, emlék 
és jelkép, melyet már csak nézni 
kell. Az operet tben nem hal meg 
senki és ugy rémlik, az operettnéző 
sem hal m e g soha. 

„Hinta-dal" 
BILLER IRÉN és HALMAY TIBOR 

Fővárosi Opere t te Sí inház — ,A hérom grácia" 
Hatsányi felv, 

VI. 
Látni, akkor, mikor belül nem lá-

tunk semmit. Hallani, akkor, mikor 
belül nem hallunk semmit. 

VII. 
Az az operett, melyet a Fővárosi 

OperettSzinházban játszanak és revue-
nek neveznek, igazi szemle a mai éle-
ten, pompa és fény, feledtető álomital, 
zsongitó morfium. Virágos hinta leng 
be a nézőtérre, a pr immadonnával , 
ki örvény felett repül a fényben. 

VIII. 
Maga a tömeg, mely tap-
solja, valóban él. Éli e kor 
drámáját , mely a pompá-
ért, fényért feledtető á lom-
italért, zsongitó morfiumért, 
pénzért küzd, ki ezer ko-
ronáért. ki millió koronáért, 
ki milliárd koronáért. 

IX. 
Ragyogó tömegművé-

szet, a huszadik század 
stíljében. Hogy is mondták 
a vi lágháború hadvezére i? 
Odave tek százezer embert 
a harctérre s nem gondo-
lok arra, hogy köztük apák 
és fiuk vannak, szivek és 
agyvelők. A rendező e 
másik csata hadvezére, oda 
vetett a színpadra vagy 
kétszáz színészt, nőt, férfit, 
kisgyereket vagy ezer ru-
hát, fátyolszövetet, bár-
sonyt, csipkét, se lyemha-
risnyákat, lakkcipőket, va-
dona tú j frakkokat, szalmá-
kalapokat s a táncoló ru ' 
hák és testek e förgetegé-
vel győzött. 

X. 
Euphrosine, Thalia, Ag-

laia, a három grácia meg-
halt mindörökre. Itt van 
helyet te az operett mú-
zsája, a negyedik grácia., 



SZÍNHÁZI P.LTN 3 

SZABOLCS ERNÓ VIPÂGOSKERTJE 
Alul : Réti Rózsi, Szabolcs Ernő és k ing Alice. Fent balról jobbra : Szömörkényi Fer ike , Tóth Adél, 

Gellei P i roska , Ivényi Viki, Árpád Manci, Hevesi Cornélia, Tamási Piri és Kun Aranka Haisanyi fel . 

Ha igaznak is vehető, hogy egy fecske nem 
csinál nyarat, ezzel szemben egészen bizo-
nyos, hogy egy operett megcsinálhatja a 
nyarat a színháznak. Ezért van most olyan 
kiáltó boldogság a Fővárosi Operett Szinház 
külső képén is, mert ők már megtalálták ezt 
az operettet A hátom grácia cimü Lehár-
opereltben, amelyet első nevén Kilencágú 
koronának hivtak. Minthogy azonban a ko-
rona rossz kabala, akár kilencágú, akár 
0'9-es, a magyar keresztszülők uj névvel 
ajándékozták meg Lehár, C. Lombardo és 
A. Willner gyermekét. A keresztszülők ezt 
annyival inkább megtehették, mert magyar 

operettszinpad nem produkált még ilyen gez-
dagon kistaffirozott operettel, mint ez. Nem 
csoda, ha a közönség az előrehaladott nap-
tári szezon ellenére zsúfolásig megtölti a 
gyönyörű színházat, ugy hogy még a leghátsó 
emeleti ülésért is formális harcok dúlnak a 
pénztár előtt. 

De hogy végre magáról az operettről be-
széljünk, A három grácia három alcimet 
visel. Az első felvonás : 

Gróf és szinész 
Trottoni, a dúsgazdag hadimilliomos, (Ven-

drei Ferenc) szemet vetett a Casati grófok 
gyönyörű kastélyára és összevásárolta a nem-



SZÍNHÁZI ËLET 

BILLER IRÉN 
Fővárosi Operet t Színház: „A három grácia" 

(Ruháját a Berkoviis-cég készí tet te) Mészöly ' e V . 

rég elhunyt könnyelmű öreg Casati gróf vál-
tóit. A váltók lejártának határideje ma este 
van, ha ez ideig nem jelentkezik az ifjú Ca-
seti Carlo gróf (Kompóthy Gyula) a váltókért, 
ugy az ősi birtok mindenestől Trottoni ke-
zeibe kerül. Az öreg siber mér nagyon biz-
tosan ül a nyeregben, arra vall, hogy ma este 
óhajtja megülni a házavató ünnepséget s erre 
hivatalosak mindazok, akik a kastély szom-
szédságéban levő tengerparti fürdőn töltik a 
nyarat. így mindenekfelett és elsősorbán uno-

kahuga, Elena (Harmath Hilda), nemkülön-
ben • Lenoir detektivfőnök (Ujváry Lajos) és 
bájos felesége Marietta (Biller Irén), nemkü-
lönben Trittino ur (Komlós Vilmos) és kika-
pós élete párja, Ninetta (Mészáros Polette). 

A hórorn nevezett nő, Elena, Marielta és 
Ninetta ez a bizonyos három grácia, akikről 
szó van. Szegények hasztalanul terveztek ki 
a legcsudasabb fürdőkoszlümöket — és, hogy 
csakugyan azok, arról a nézőtéren ülő ; pesti 
nők sóhajai tanúskodnak, — a fürdőhelyen 
nincs igazi férfiú, akinek a kedvéért öltöz-
ködni, vagy mint Marietta mondaná, vetkőzni 
volna érdemes. 

— Pedig — sóhajt Ninetta, — érdemes 
volna egy valamire való férfinak ide vetődnie, 
mert már várja itt p női nem. 

, — Tévedsz, — veti ellen a csintalan Marietta 
— nem a női nem, hanem a nő igen várja őt. 

Három ilyen gyönyörű teremtés kívánságá-
val szemben még az ég is kegyesebb, j mert 
ime hirtelen két férfiú tűnik fel a látóhatáron. 
Az egyik Casati Carlo gróf, aki azért tért ' haza 
Amerikából, hogy visszaváltsa őseinek köny-
nyelmüen elfecsérelt birtokát, a másik Spag-
hetti színművész iir, (Halmay Tibor), áki az 
este rendezendő szinielőadáson fog tevékeny 
részt venni. A gróf és a színész egykor isko-
latársak voltak s a gróf azonnal elmeséli 
neki, hogy az imént szerelmes lett a három 
gráciák egyikébe, Elenába. Elena azonban 
büszke teremtés, aki kijelentette, hogy grófi 
ismeretségen alul nem adja, már pedig, ha 
meg fogja tudni, hogy ő csakugyan gróf, akkor 
sohasem derül ki, vájjon tiszta emberi kvali-
tásokkal meg tudná-e hódítani a büszke té-
rt mtést. 

Spaghetti tanácsára tehát szerepet fognak 
cserélni. Kompóthy lesz a színész és Halmay 
a gróf és már ilyen felcserélt formában mu-
tatkoanak be Trottoniéknál. Trottoni megijed, 
mert a kastélyavatás programmján nem sze-

„A MADARAK" 
Fiiïc ái Véra, Dományi Irén, Thain Dolly, Sziláid M)ci, Més rá ros P<lette, Horvát Marika, Gábor Antónia 

IVányi Viki, Ring Alice — 1- óvárosi O p t i e t t Sí i t ház A ' hfcioii feima' httsénfi i t /v. 



„A SZAKÁCS ÉS A KUKTÁK" 
V a j d a Matild, Morgan Uli, Keller Róza, f a r k a s Leontin, Forst Margit, Mészáros Polette, Faz k a s Matild 

Adamák Manci, Lende Kmilia, Szendrö Ibolya és Gärdos Manci 
Fővárosi Opere t t Színház: „A három g rác i a" Harsánvi lelv. 

repelt az ifjú gróf váratlan felbukkanása és 
ezért Lenoir detektivfőnököt bizza meg annak 
földerítésével, vájjon van-e a grófnak pénze, 
hogv visszavásárolhassa a váltókat. Lenoir 
viszont a feleségének, Mariettának adja tovább 
a megbízást, aki már ez első percben kideríti, 
hogy az álgróf Spaghetti az igazi olasz líri-
kusok közé tartozik, mert valamiként nálunk, 
Olaszországban is ugy van, hogy csak a 
lírikusok nem rendelkeznek líra fölött. Ez a 
ténvkörülmény azonban nem változtat azon, 
hogy a gyönyörű Biller szinpatikusnak ne 
találja a vidám szinészgrófot, akivel már 
ebben a fölvonásban is van egy szenzációs 
hinta-duettje. A virágos hinta leszalad a 
mennyezetről, megáll a sugólyuk fölött és 
Biller a közönség fölött röpdösve énekli a 
hintápnóta máris népszerű refrénjét. 

Nyári ünnep a tengeren 
Most már a Casati-család kastélyának 

dísztermében vagyunk, ahol a színpadi ün-
nepség fog lezajlani és ahol Ninetta arra 
kéri az álszinészt, magyarázna meg neki a 
gyakorlatban, milyen is az a szinDadi csók. 

Ez a kis jelenet csak ízelítőt ad a kifogy-
hatatlan vidámságból, amely e felvonáson 
jq végigvonul. Itt ugyanis az történik, hogy 
Elena beleszeret a színészként szereplő 
grófba, de büszkeségében megsérti őt, mert 
a főpróbán, amely a közönség előtt folvik le, 
színpadi csók helyett igazi, szenvedélyes, 
forró, olasz csókot nyom ajkára. Ezért ki-
jelenti, hogy történjék botránry, ő nem haj-
landó eljáis/sni szerepét a szinésszel a 
meghívott publikum előtt. Most jön azonbán 
a meglepetés, amikor a gróf leleplezi ön-
magát, amire Elena már szívesen vissza-
vonná elhamarkodott kijelentéseit de ;késő 
van. Most a gróf sértődött meg. S bár tovább 
is vendégül látja a társaságot,.,neuf hajlandó 
tovább játszani vállalt szerepét. 

Ez a fölvonás tüneményesen gazdag trük-
kökben bővelkedik és mindhárom gráciának 
alkalmat nyújt, hogy képességeit, szépségét 
és öltözködő művészetét bemutassa. A négy 
képből álló színpadi ünnepség első képe n 
Madártánc, amelyben Mészáros Polette egy 
strucc-jelmezben jelenik meg és hat madár-
kosztümös nő kíséretében elénekli a prológot. 
A második a Versoillesi idill, amelyben a 
marquiset Harmath Hilda, a marquist Kompóthy 

MÉSZÁROS POLETTE 
Fővárosi Operet t Színház: „A hácom grácia" 

Ruháit a Berkúvits-cég készHe'te. Mészö'y felv. 
Kalapjait Ács és Bodnár szállította. 

^ Í N H Á Z L E L E T 
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Schüller Vall, Metzger Josephin, Réti Rózsi, Tamási Piri, Kun Aranka, Rotter Alice, Világi Vilma. 
Fővárosi Opere t te Szinhéz : „A három grácia" 

Mészöly felv* 

Gyula, a pásztort Andor Tibor, 
a pásztornőt pedig Vidor Giza 
játssza.Lélekzetelállitóan szép 
kép ez a versaillesi idill lila 
fényben tartott sziklás park-
részletével,. mesteri táncaival 
és Harmath és Kompóthy 
gyönyörű duettjével. A közön-
ség azonban, amely egyik 
meglepetésből a másikba 
esett, még föl sem ocsúdha-
tott, amikor már az Apacs-
szerelem cimü kép plasztikus 
díszletei tárultak föl fényittas 
szemei előtt. Ebben a kép-
ben az apacsfiut Halmay, a 
lányt Biiler Irén, a korcs-
márost Újvári Lajos játssza. 
A közönség már együtt énekli 
az apacsnóta refrénjét Biller-
rel, hogy: 

Ha megversz is, imádlak én, 
Te drága, rossz apacslegény. 
Csak üss, de tekints reám, 
Tiéd a hü apacsleény. 
Bár ajkamon érzed a bünt, 
Csak csókolj s a bün tova-

[tünt, 
Jöjj. ölelj nagyon, apacslegény, 
Foitsd a szivet belém ! 

HALMA7 TIBOR 
Fővárosi Operet te Színház : 

A három grácia" Mészöly felv. 

Egyáltalán Billernek min-
den nótája gyorsan népsze-
rűvé vélt, ami igazán nem 
csodálatos, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a muzsikét Lehár 
Ferenc, a szöveget pedig har-
sányi Zsólt szerezte. 

Nemkevésbbé népszerű már 
a Pitykegomb-nóta, amelynek 
refrénje ez : 

Pitykegombot sem ér az 
[életem, 

mondod, hogy 
[szeretsz, édesem, 

Hogyha mondod, szivem 
[vidul. 

Az életkedvem, hopp, kigyúl 
Pitykegombot sem ér a 

[mindenség. 
Csak ha szivem büszkén 

[tekinthet szét 
Épp ezért szivemmel ne játsz, 
És bizonyítsd be azt, hogy 

[imádsz. 

De hátra van még — amint 
mondani szokás — a fekete 
leves, vagyis az Eleven ua-
csora, amelynek pompás fa-
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latjairól máris csodákat beszélnek Buda-
pesten. 

De vissza kell térnünk a harmadik felvo-
náshoz, amelyet a szinlap igy jelöl : 

Gráciák a tilosban 
Itt természetesen minden megoldódik, még 

pedig olyasformán, hogy Casali gróf palotá-
jában ismét viszontlátjuk a nőket, akik 
Spaghetti szinész és jelenleg magántitkár, té-
vesen keresztülvitt megbízása folytán egyen-
ként megjelennek. Természetes, hogy Elena 
megtalálja a grófot, Marietta pedig gyöngéd 
érzelmeiről biztosítja Spaghettit, mig Ninetta 
kénytelen beérni továbbra is örökké kon-
fuzus férjjel. De olyan temperamentum mel-

lett, mint a Mészázos Poletté, egy hasonló 
férj főnyereménynek számit. 

A napilapok 'hasábokat szenteltek a ren-
dezésnek és személy szerint Szabolcs Ernő-
nek. aki páratlan látványosságot csinált „A 
három gráciá"-ból. Ezért mi is; szükségesnek 
találjuk, hogy a három ajcim alatt részletezett 
darabnak egy negyedik alcímet adjufik„ amply 
igy hangzik: 

A kis Szabolcs 
A kis Szabolcs egyszerűen óriássá nőtt 

ezzel a munkájával. Hallatlan agilitása mel-
lett most mutatkozott meg a maga teljességé-
ben kiváló színpadi tudása, nagy koncepciója, 
világlátottsága és remek Ízlése s úgyszólván 
egy csapásra a legelső operett-rendezők közé 
emelkedett, nemcsak nálunk, hanem világ-
relációban is. Az itt járt külföldi szakemberek 
valósággal elárasztották a kis Sza bölcsöt el-
ismerésük jeleivel, ugyanezt cselekszi a. kö-
zönség minden este, de ami még ennél is 
jobban esik neki, a műszaki személyzet, az 
előkészületek lázában vérig szekált műszaki 
személyzet volt a legelső, amely csodálatá-
nak és szeretetének Pestén szokásból kiment 
jeleivel halmozta el őt. 

Erről beszél az a töviskoszoru, amelyet a 
műszaki személyzet egy Nagymező-utcai kis 
korcsmában rendezett banketten nyújtott át 
neki és amelynek szalagján ez áll : 

Szeretett főrendezőnknek — a műszaki 
személyzet. 

A szenvedés és siker emlékére. 
De még ennél is kedvesebb a koszorúk és 

virágok tömkelegében az, amelynek szalagja 
a következő felirést viseli : 

A győztes Szabolcs Ernőnek 
A legyőzött Nagy Jenő 

Ennek a koszorúnak a története az, hogy 
Szabolcs Ernő és Nagy Jenő állandóan ugrat-
ják egymást. Legutóbb Nagy Jenőt helyettes 
igazgatónak szerződtette a Jardin de Paris s 
ebből az alkalomból Nagy Jenő sietett bor-
sot törni a kis Szabolcs orra alá. Levelet irt 
neki tehát, amelyben körülbelül ez állt : 

„Hallom, hogy Ön valami ügyes rendező 
legyen. Ezért jelentkezzék nálam a Jardinban, 
talán tudok Önnek valami munkát adni." 
SíMásnap hajnalban egy szurtos, munkás-
külsejü ember dörömbölt Nagy Jenő lakásán 
és addig zörgetett, amíg Nagy Jenő álmosan 
kidugta képét az ajtó hasadékán. 

— Nagyságos igazgató ur — mondta a haj-
nali látogató, — én vizsgázott rendező vagyok 
és azért jöttem, hogy a szolgálataimat fel-
ajánljam. A Szabolcs főréndező ur ugyanis 
nem ér rá. 

Nagy Jenő dühöngött, de a tulajdonképpeni 
tromf csak ezután jött. Másnap este ugyanis 
Szabolcs kiment a Jurdinba és a színpad 
mögött keresni látszott valamit. 

— Mit keressz? — szólt rá idegesen 
Nagy Jenő. 

HARMATH HILDA 
Fővárosi Opere t te Szinház : „A három grácia" 

(Ruháit a Berkovics-cég készítette, kalapjait az Ács 
és Bodnár-cég szállította Mészöly felv. 
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BILLER IRÉN ' Aiany tajza 

— Az ügyelőt keresem — válaszolta Szabolcs 
— Hiszen én vagyok az ügyelő ! 
— Ja ? — nevetett Szabolcs Hiszen azt 

irtad, hogy igazgató-helyettes vagy ! 
Ami igaz is. Csakhogy a lelkiismeretes 

Nagy Jenő ezt a fontos tisztet sem bizza 
másra. 

A pénteki bankett a Nasymezö-utcai kis 
korcsmában megható záróeffektussal végző-
dött. A műszakiak ugyanis két órakor beemel-
ték Szabolcsot egy konflisba, aztán kifogták 
a gebét és ugy húzták szeretett főrendezőjü-
ket a Szerecsen-utcai lakásáig, Szabolcs egész 
idő alatt a lovat sajnálta. 

— Mit akarsz — mondta neki Nagy Jenő, 
hiszen az most pihen. 

— Mégis pechje van — válaszolt Szabolcs — 
mert ha szerencséje volna, egyszer Huszár 
Pufi kocsijából fognák ki. Az én ötvenkét 
kilómmal igazán nincs segitve rajta. 

A szereplők 
A beszámoló folyamán körülbelül elmond-

tunk már minden jót a Három grácia szerep-
lőiről. Ha itt még egyszer visszatérünk hoz-
zájuk, tesszük ezt azért, mert külön hálát ér-
demelnek azért a jókedvért, amellyel az elő-
adás tempóját diktálják. A három grácia kö-
zül elsősorban a szépséges Biller Iréné a 
pálma, akinek pajkos gamin-os lénye életet 
és .hangulatot vitt a darabba. Remek toalettjei 
és táncai állandóan nyíltszíni tapsokhoz ju-
tatják. Harmath Hilda nemcsak gyönyörűen 
énekel, hanem játékban is egyike a legkel' 
lemesebb színpadi jelenségeknek. A gyors 
karriér, amit a Levendula óta megtett, job-
ban beszél a beszámolónál. Mészdrcfc Polette 
harmonikus ás kedves lénye kitűnően egé-
szítette ki e hármast. 

Halmay Tibor nagyszerű humoru és bo-
szorkányos talentumu táncos-komikus, akinek 
kvalitásairól nem kell külön dicséretet zengeni. 
A közönség zajos derültséggel és őszinte 
elragadtatással kiséri minden akcióját, épp 
ugy, mint Újvári Lajosét, aki hálás szerepét 

szinte a lehetőségen tul is ki tudja aknázni. 
Férfi részről Kompóthy Gyula szimpatikus 
játékával és kellemes orgánumával a bonvi-
vánok első sorába küzdötte fel magát. 

Vendrey aranyos humora még kicsiny szere-
pében is őszinte örömet szerez a publikum-
nak. Komlós Vilmosnak pedig minden jele-
nését kacagás kiséri. 

Itt kell még regisztrálnunk azokat, akik a 
Fővárosi Operett Szinház sikerét a maguk 
kiváló munkájával ragyogóvá tették — a tü-
neményes díszleteket Málnai Béla tervezte 
és Domcsek Lajos festette, a táncokat dr. Er-
délyi Géza tanította be, a csodás jelmezeket 

„Ritkaság, hogy milyen finom no vagyok ] ' 
BILLER IRÉN 

Fővárosi Operet t Szinház : „A három grácia* 
Mészöly felt. 



10 SZÍNHÁZI ELET 

Faragó Géza tervezte. Ennyi művész lelkes, 
munkájának nem is lehetett más eredménye-
mint ez a siker, amely páratlan junius havá-
ban. Nem csodálnók, ha a Fővárosi Operett 
Színház, amely egyébként is később kezdte 
el szezonját, a közönség kedvéért ez idén 
végképp lemondan a nyári szünetről. 

A toilettek 
Hallatlan igazságtalanság volt, hogy eddig 

a nőiruha terve: ők munkáját csak másod-
sorba vették fix elembe, amikor egv színdarab 
sikerének mérlegét készítették A három grá-
cia előadása bebizonyította, hogy a „szabó"-
nak éppen olyan jelentékeny szerep jut az elő-
adásban, mint a rendezőnek. 

Ha megemlítjük az előadások minden ér-
demes tényezőjének nevét, ugyanolyan elis-
meréssel és dicsérettel kell feljegyezni Berko-
vits Andorét is, aki A három grácia ruháit 
tervezte és szalonjában, a Berkouits-szalon-
ban összeállította és elkészíttette. 

BILLER IRÉN 
Fővárosi Operet t Színház : „A három grácia' 

„Hallod-e te égitest I Hogy mi van itt, azt csak lesd I 
BILLbR IRÉN és HALMÁT TIBOR 

Fővárosi Operet t Szinház : „A három grác ia (Biller 
ruháit a Berkovics-cég készítette, kalapjait az Ács 

és Bodnár-cég szállította 
Mészöly (elv. 

A Berkovits-név Pesten 
már régóta ugyanazt az ér-
téket jelenti, amit Párisban 
Paquin. Jól tudja mindenki, 
akinek az öltözködés és kü-
lönösen a színpadi öltözkö-
dés művészete valaha is 
gondot okozott, hogy Berko-
vitsék számottevő tényezői a 
magyar színpadi izlés fejlő-
désének. Amit csinálnak, ab-
ban stílus és 'zlés van,szinte 
a szó legirodalmibb értéké-
ben. Hány színdarabban lát-
tunk már olyan öltözékeket, 
amelyekre minden hozzáértő 
ember rögtön rámondta, 
hogy : ezt csak Berkovitsék 
csinálhatták. Nem meglepe-
tés, ha tőlük valami ujabb 
ruha-remek került a szemünk 
elé, de, amit most láttunk a 
Fővárosi Operett Színházban 
A három gráciában, az meg-
lepetés volt, mégaBerkovits-
szalon híveinek is. 

Számtalanszor előfordult 
már, hogy a publikum lelke-
sen megtapsolt egy-egy pom-
pás diszletet, de most első-
izben fordult elő, hogy a 
premiéren zugó nyíltszíni 
taps menydörögjön fel egy-
egy ruhaköltemény színpad-
ra lépésekor. Egyik ámulatból 
a másikba esik a szem. ami-
kor A három grácia előadá-
sán minden jelenésben cso-
dálatosabb jelmezek vonul-
nak fel, amelyek egytől-egyig 
Berkovits Andor művészi 
ízlésének gyermekei. Nem 
túlzás, ha ázt mondjuk, hogy Mészöly (elv. 
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telte el egyetlen illeté-
kes vélemény sem. 
hogy Berkovits Andor ; 
uj fontosságot és jelen- l 
tőséget adott a kosz-
tümtervezés és készi- } 
tés kérdésének. 

Olyan volt a szin- ; 
pad egyes jelenetekben, 
mintha valami élőkert 
elevenedne meg vagy 
mintha a Hoffmann 
meséi babakészitőjé- , 
nek titkos műhelyéről 
lebbennének be a fi-
gurinek. Költemények 
ezek a ruhák, szonettek 
lágy ritmusos dalok, ro- ; 
máncok, rapszódiák, " 
mindegyik más - más j 
műfaj. 

Érdemes végigfutni 
az emlékezetnek rajtuk, 
a sok kedves üde ké- i 
pet), a melyek éopen ugy j 
a szemünk előtt ma-
radnak, mint fülünkbe 
vissza cseng Lehár Fe 
renc legszebb meló-
diája. 

„Ha megversz i sMmádlak én . . 
HALMAY TIBOR és BILLER IREN 

Fö városi ^Operett Szinház : ,A három grác ia" 

most jöttünk csak tu-
datára annak, milyen 
rendkívüli fontossága 
és jelentősége van egy 
előadásban a női ru-
háknak. Költő, szob-
rász és festő egy sze-
mélyben, aki ezeket a 
ruhákat összeállította és 
a legteljesebben meg-
érdemli azokat az el-
ismerő szavakat, ame-
lyekre a művész igényt 
tarthat. A színház igaz-
gatói méltányolták is 
Berkovits Andor érde-
meit és a premiér után 
hálásan adták tudtára, 
hogy a Fővárosi Ope-
rette Szinház ezentúl 
kizáróan az ő mű/észi 
ízlését veszi igénybe az 
újdonságok bemuta-
tásánál. Ugyanakkor, 
amikor a kritika meg-
állapította, hogy Sza-
bolcs Ernő rendezői ta-
lentuma áll az előadás 
rendkívüli sikerének 
élén, azt sem Mej-

BILLER IRÉN é s HALMAY TIBOR 
Fővárosi Opere t t Szinház : „A három grácia" 

Mészöly felt. 

t " 
Harsányi íelv. 
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Szakszerű informá-

ciókkal jegyezzük ide 
egy pár igen csodála-
tosan szép ruha le-
írását. 

Biller Irén ruhái: 
I. Fehér krepp zsor-

zsetté ruha sárga diszi-
tessel, teljesen krepp-
szerü derékkel soppolt 
aljjal. 

II. Tuthankhamen-
jelmez fehér marokin-
ból, dus arany-, ezüst-
és gyöngyhimzés az 
egész deréken, az öv 
helyén stilizált ibis-
madár. 

III. Zöld estélyi ruha 
marokenből, ezüst la-
met csipkével, rózsa-
girland diszitéssel. 

IV. Sárga tearózsa 
ruha, valódi velencei 
csipkékkel kombinálva. 

V. Stilizált apacsru-

BILLER IRÉN és HALMA? TIBOR 
Fővárosi Operet t Szinház : „A három grácia" 

Mészöly felv. 

ha, csikós francia aljjal, 
trikoderékkel. 

VI. Magyar ruha, fe' 
hér, dúsan húzott, fod-
rozott batisztból, szőlő' 
girlanddal és nemzeti 
szalagdiszitéssel. Feke-
te bársony párta, ma-
gyaros virág- és árva-
lányhuj dísszel. 

VII. Jean Paton-mo-
dell után készült kék 
tafotte ruha, teljesen 
újszerű Tuthankhamen-
derékkel. 

Harmath Hilda ruhái : 
I. Barna crep de chine 

ruha húzott bő aljjal, 
a gallér teljesen újsze-
rű apacsnyakkendővel 

II. Rózsaszín tafotte-
ruha, ezüst gyöngy-
dísszel, gyöngykelme-
derékkel. 

III. Fehér sarmőz 
brokátruha ezüst- és 
gyöngydiszitéssel. 

„ . . . APACSTAN7ÂN" 
Ujváry Lajos, Szöir.örkényi Teri, Halmny Tibor, Fenyő Árpád, Horváth Mária, Tamás Lajos, Somogyi 

Olga, Vincze László, Márkus Lajos. Kovács Teri és Biller Irén 
Fővárosi Operett Szinház : „A három grácia" Harsányt felv. 
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„A HÁROM GRÁCIA* 
Harsányi Zsolt, Lehár Ferenc és Szabolcs E m ő 

Szakmáry felv. 

rikás csirke, bajor sör, nyúlgerinc, szűzsült 
hálóban, pezsgő, cidámisajt, torta, gyümölcs, 
feketekávé és tokaji. Mindezek a fogások 
egy-egy hölgy alakján stilizálva jelennek meg 
stílusos zenekíséret mellett. Valóban reme-
kelt Berkovics Andor, amikor minden egyes 
fogásnál a konferanszié nélkül is szinte érzi 
a publikum annak az ételnek vagy italnak 
az illatat, amelyet a hölgyek ruhái ábrázol-
nak. Csak ugy habzik a francia pezsgő és 
gyöngyözik a tokaji bor I 

Tanulmányszerü leírást kellene irni ezek-
ről a ruhákról és a szabómesterség helyett 
szabóművészetnek kell elnevezni azt a sok' 
oldalú tudást és gyakorlottságot, amely eze 
ket a ruhflkat megkomponálta. Berkovics 
Andor és a Berkovits s/alon méltán lehet' 
nek büszkék erre a sikerükre. ti 

Mindenről meg kell emlékezni, amikor 
erről a pompás operettről beszámolunk, még 
arról is, hogy Biller Irén cipői külön szenzá-
ciók voltak. Ezeket a nem j mindennapi íz-
léssel kreált s valóban művészi érzékkel 
készített cipőket a Bencze-szalon (IV., Bécsi-
utca 5.) készítette. 

„Hol a kalap?" 
UJVÁR7 LAJOS és KOMLÓS VILMOS 

Fővárosi Operet t Színház : „A három grácia* 
Mészöly felv. 

IV. Stilizált virág- és szalagdiszitésü rokokó 
ruha. 

V. Sárga krep marokinruha. 

Mészáros Polette ruhái : 

I. Halvány lila crep zsorzsetruha futóvirág-
diszitéssel. 

II. Fehér szakácsruha. 
III. Serise estélyi ruha, arannyal díszítve. 
IV. Stilizált madárruha, tollakkal. 
V. Fehér és kék árnyalatú brochet kabát. 
A primadonnák ruháin kivül csodálatosan 

szép összhatásuak a kórus és statisztéria 
öltözékei is. Az első felvonásban nyolc leány 
jön a színpadra» kedves és ötletes Tuthan-
khamen-ruhákban és ugyancsak az első fel-
vonás fináléjában feltűnést keltenek a höl-
gyek virágjelmezei is. 

A második felvonás meglepetése az : élő 
vacsora, amelyben pompás rendezői ötletet 
valósított meg Szabolcs Ernő. Egy egész 
menü jelenik meg a színpadon, stilizált 
kosztümökben, amelyeket szintén Berkovits 
Andor készilett. Az élő vacsora első fogása 
koktaile, majd követi a homard, aztán pap-



HARMATH HILDA és KOMPÓTH7 GYULA 
Fővárosi Operet t Színház : „A három grácia" 

(Harmath Hilda ruháit a Berkovits-cég te rvez te és készítet te) 
Mészö/y fe/v. 
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lentéktelenebb. A tapsok, amelyek a nézők 
térről zúgtak a színpad felé, neki is szólta-
a kedves Faragó Gézának, aki annyi Ötletet 

annyi humort viccet, kedves-
séget, geniálitást, művészetet 
varázsolt a káprázatos ru-
hákba, hogy a zeneszerzővel 
és a szövegíróval együtt kell 
említeni a nevét. Párisi szín-
padok pompájával vetekszik 
a kar madár, Tuthankhamen 
és valamenyi ruhája, a kü-
lönböző ételek ötletes ruhái-
ért pedia külön „egyest" ér-
demel Faragó. A Színházi 
Elet kérésére Faragó meg-
rajzolta azokat az ételeket 
is, amelyek a Fővárosi Ope-

p0c,oL-y rette Színház étrendjéről ki-
maradtak. 

Itt adjuk a hering, a töl-
tött káposzta, a fogoly és a 
savanyu tüdő rajzát. — Jó 
étvágyat kívánunk hozzá 
mindenkinek, akik szeretik 
ezeket az ételeket. 

„TUTHANKHAMEN l" 
Domány Irén, Iványi Vili, Horváth Mária, Gábor Antónia, Biller Irén, Thain Dolly, Ring Alice, 

Somogyi Olga és Kovács Teri 
Főváros i Opere t te Szinház — „A nárom grácia" Heisán\ i felv. 

Az egész sajtó egyhangú megállapítása 
jzerint, „A három grácia" nagy sikerének 
egyik fontos tényezője volt a pazarul kiállí-
tott színpad. Mintha a mesék világa eleve-
nedett volna meg. Csupa virág mindenütt. 
Valósággal káprázik az ember szeme. Ezeket 
a gyönyörű virágdíszeket és pedig a színpadi 
virágokat, az összes virágruhákat. Mészáros 
Polett struccruháját, a nyolc madárruhát, 
fejdiszeket és jardinetteket a Kálazdi nő-
vérek műviréggyára (IV., Apponyi-tér 1. sz.) 
szállította. 

* 

Harmath Hilda feltűnést keltő cipőjét. 

azonkívül a gyö-
nyörű Tuthankha-
men-cipőket és pom-
pás csizmákat, me-
lyeket a Publikum 
A három gráciában 
látott és méltán meg-
csodált s amelyek-
nek külön sikerük 
volt, Szilvássy (Ki-
rály-u. 42., Vasvári 
Pál-utcai oldal) ké-
szítette. 

BERKOVITS ANDOR 

H ERIM« 
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A „Színházi Élet" törvényszékének e heti vádlottja Leopoldine Konstantin. Az a vád ellene, 
hogy rövid idő alatt, mig Pesten tartózkodott, teljesen meghódította a publikumot. Ezért 

számolunk ! A törvényszék bevonul és megkezdi a vádlott kihallgatását : 

N e v e ? Leopoldine Konstantin. 
Hol született ? Egész kicsi voltam még ; 

nem emlékszem már. 
Miért született? Hogy ilyen kérdésekre 

válaszolhassa k. 
Családi állapota ? Megtagadom a választ, 
Esetleges férjének n e v e ? Nem vagyok 

felhatalmazva tőle, hogy eláruljam a nevét-
Foglalkozása ? Színésznő ; ahol egy jó 

színpad van. 
Kedvenc foglalkozása ? Dolce far niente. 
Lakása ? Mindenhol és sehol. Kupé, hotel, 

Berlin ; oda és vissza. 
Gazdasági helyzete? Amilyen a márka 

és az osztrák korona. 
Politikai álláspontja ? Nagyon liberális 

vagyok. 
Mi a kedvenc szerepe ? Épen most írják. 
Miben volt a legnagyobb sikere ? Ön azt 

nem tudja 1 Vagy már elfelejtette ? 
Miért jött Pestre ? Hogy lássam ezt a vá-

rost nyáron és a város engem lásson — télen. 
Honnan jött Pestre? Messziről, nagyon 

messziről. . . 
Hova megy innen ? Tengerre. 
Ki a legjobb pesti ismerőse ? A rózsa-

park a Margitszigeten. 
Mi volt a legnagyobb bukása ? Ez a köz-

gazdasági rovatba tartozik. 
Mi változott nálunk, mióta utoljára itt 

járt? Valószínűleg Steinach professzor járt 
itt; minden megfiatalodott. 
, Mi a kabalája ? Meine Kabale ? Die Liebe. 

Mi a szenvedélye ? Zsúfolt ház. 
Kártyázik? Csak fekete Pétert. 
Dohányos ? Csak Abdullát. 
Szereti a futballt? Ha nem nekem kell 

játszani. 

Mi a kedvenc itala? Eper-bólé, amit épen 
iszorjf. 

Mi a kedvenc parfömje? „Toujours fidele" 
Mi a kedvenc virágja ? Orchidea. 
Mikor volt először szerelmes ? Tegnap. 
Mikor lesz utoljára szerelmes ? Jobb nem 

gondolni rá. 
Ki a kedvenc partnere? Akivel éppen a 

színpadon állok. 
Ki a kedvenc irója ? A magyarok. 
Ki a kedvenc költője ? Heine. 
Ki a kedvenc festője ? Akinek nem kell 

modellt ülnöm. 
Tőzsdézik ? Sajnos. 
Mi a vágya ? Hausse. 
Ki a legnagyobb ellensége ? Nem mutat-

ták még be nekem. 
Tud nagyon gyűlölni ? Nem. 
Kit szeret a legjobban ? Őf. 
Volt már büntetve ? Még nem. 
Járt szinésziskolába ? Hova gondol ? 
Hát ovodába ? Csakis. 
Szeret moziba járni ? Igen. 
Hát filmen játszani ? Nem. 
Szeret mulatni ? Nagyon. 
Mi volt előbb, a tojás vagy a tyúk ? 

Budapesti vendégszereplésem után időt fogok 
magamnak venni utánagondolni. Most nem 
érek rá. 

Bűnösnek érzi magát ? Ach I 
Hitelesítse vallomását Tessék I 



18 SZÍNHÁZI ÉLET 

Van ugy, hogy néha rénkszakad az élet 
szomorúsága, de nem gyötrően, nem kinzóan, 
hanem szinte simogató gyengédséggel, mint 
a halk muzsikaszó. Az élet nagy mélységei 
megdöbbentenek, de egyúttal felnyitják" lel-
künkben azokat a különös zsilipeket, amelyek 
mögött a szépségnek magunk előtt is isme-
retlen szinei és csodálatos hangulatai rej-
tődznek. 

Lenormand, a telivér párisi iró, aki a 
„Névtelenek" cimü drámát irta, a szindarab-
irásnak egészen uj, szinte expresszionista 

útjait járja. Külsőleg ezt mér a drámának 
tizennégy felvonásra való os?tása jelzi. A 
szerző egyik főcélja ugyanis, hogy hőseit 
minél több és különösebb helyzetben mutassa 
be, fenséges és ocsmány környezetben, 
templomban és lebujban és mindenütt meg-
döbbentő fotográfiát készit a folyton vergődő, 
mindig és mindenütt változó emberi lélekről. 
Az embert a körülmények hol apostollá, hol 
gonosztevővé teszik, csüggedések és felujjon-
gások változnak életében és Lenormand azt 
kutatja, hogy mi hát az a kapocs, amely ezt 

TITKOS ILONA és SOMLA7 ÁRTUR 
Belvárosi Szinház : „Névtelenek" Halász Vilma felv. 
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a sokféle mozaikból összerakott emberi életet 
mégis egységessé, tömören egésszé teszi. És 
a rejtély kulcsét a bün talajéban fogant 
szenvedésben találja meg. Az embernek 
bűnössé kell lennie, — mondja Lenormand — 
hogy az élet nagy lázadásait, rejtett szépségeit 
hatalmas szenvedélyeit megismerje. A szen-
vedés, amely az elaljasulását érző embert 
gyötri, kiváltja agyából a legszebb gondola-
tokat, művészi teremtő-erejének zsenijét és 
testében felgyújtja szerelmének legizzóbb, 
szinte tébolyba vesző hatalmas lángolását. 

Lenormand nem ad nevet hőseinek. Csak 
ugy nevezi őket : a férfi és a nő. Mert ez a 
dráma nem két embernek a története, hanem 
az egész emberiségé. Eredeti és meglepő a 
rendezés, amely a dráma sajátságos levegő-
jét segiti megteremteni. A nézőtérre lépő és 
helyére siető közönséget nyilt, függönnyel el 
nem takart szinpad fogadja. A színpadon 
félhomály, egy rendezői asztal, visszájára for-
gatott kulisszák. Semmi sem jelzi, hogy az 
előadás megkezdődik, csak a világosság 
lobban ki egy pillanatra. Mikor a félhomá-

lyos lámpa újra kigyullad, hárman vannak 
a színpadon ) az író, a színésznő és a kül-
városi szinház igazgatója. Próbát kellene 
tartani az író uj komédiájából, de a rosszul 
fizetett, korcsmázó tagok egyáltalában nem 
veszik komolyan a dolgot, nem lehet őket 
összeterelni. Az iró kétségbe van esve, hiszen 
egész megtakarított pénzecskéjét, 800 frankot 
beleölte darabjának előadásába, mert ő fi-
zette meg a díszleteket is. Ugy érzi, hogy 
a halhatatlanságot döngeti, de a fáradt csa-
lódott, kiábrándult emberek gúnyosan nevet-
nek már az ilyen naiv rajongáson. Csfck egy 
valaki hisz szilárdan az iró hivatottságában 
és ez a színésznő. A próbát nem lehet meg-
tartani, mindenki eltávozik, csak ketten ma-
radnak, a szerző és a színésznő. És ebben 
a rájuk szakadt csendben, egy uj nagy dráma 
szálai szövődnek, amelyet nem tollal, hanem 
a saját testükkel, vérükkel, fiatalságuk rózsás 
illúziójával építenek fel. 

Ez az első kép. A második felvonásban a 
színésznő és a fiu mér együtt élnek, terve-
ket kovácsolnak, keresik az utat, amelyen el 

BÁRSON7 ISTVÁN, SOMLA7 ARTÚR, TITKOS ILONA 
Belvárosi Szinház : „Névtelenek" Halász Vilma félv. 
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VASZARY PIRI 
Belvárosi Színház : „Névtelenek" 

Halász Vilma felv. 

olyán szép és fiatal és nála már annyi gaval-
lér érdeklődött, hogy fogadná-e őket ? A szí-
nésznő eleinte rémülten fedi el az arcát, el-
akarja hessegetni a kisértetekef, de amikor 
látja, hogy az iró, akit halálos, nagy szen-
vedéllyel szeret, a hidegtől meggémberedik 
vékony kis kabátjában, akkor csak azt az 
egyet érzi, hogy néki ezen a férfin segítenie 
kell. Már nem látja bűnnek azt, amit tesz, 
hanem csak nagy, majdnem szent áldozat-
nak. És mikor először fogadja fel egy vidéki 
gavallér diszkrét meghívását, még aznap éjjel 
megvallja tettét az írónak. Ennél a jelenet-
nél meghatóbbat és tragikusabbat és tegyük 
hozzá, hogy általánosan emberibbet alig 
írtak még. 

Az iró nem rögtönöz kulisszákat hasogató 
jelenéteket, nem forgatja a szemeit, nem ne-
vezi cédának a nőt, amint az ilyenkor ezer 
esztendő óta minden regényben és színdarab-
ban szokás, hanem csak leroskad némán egy 
székre, mint akit fejbe suj'oit az élet, tehe-
tetlenül, megverten, megalázottan, de meg-
értőn, Tudja, hogy ennek igy kellett lennie, 
hogy a nőnek igaza van, hogy ez a végzet, 
amely ellen nem lehet harcolni. De már fel 
van zaklatva az élete, megrongyolódott a 

kell indulniok, mert az első kísérlet balul 
ütött ki. Az iró komédiája megbukott, a szín-
társulat szétzüllött. A direktor éppen a leg-
kritikusabb pillanatban toppan be a fiatalok-
hoz. Ajánlatot tesz a színésznőnek, hogy 
szervezzenek uj társulatot és induljanak vi-
déki körútra. Az ajánlat nem nagyon kecseg-
tető, de nem lehet válogatni. Egy keserű 
fintorral aláírják a szerződést és elindulnak 
újra hajszolni a dicsőséget, a sikert, a be-
érkezést, amelyről azonban a lelkük mélyén 
tudják, hogy sohasem fogják elérni. 

A dráma következő képei mind ennek :a 
vidéki körútnak az egyes epizódjait mutatják 
be. Megdöbbentő, hatalmas erejű képek, ame-
lyekhez hosonlót még kevés iró tudott és 
mert a színpadra vinni. A szinész-trupp egyre 
nagyobb nyomorba sülyed, már olyan napok 
is vannak, amelyeken a színésznő és az iró 
egy falat kenyérhez sem jutnak. A legnyomo-
rultabb fizikai nyomort sinylik és az öltöztetőnő 
sopánkodva mutatja a rongyos és kopott szín-
padi ruhákat, amelyek a kényes közönség 
igényét egyáltalában nem tudják kielégíteni. 
És a szegény éhes, lerongyolódott színésznő 
előtt megragyogtatja, a lehetőséget : Pénzt 
kell szerezni . . . van erre mód I A művésznő 

SZEGHÓ ENDRE 
Belvárosi Színház : „Névtelenek" 

Halász Vilma felv. 
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lelke, szörnyű ipód összeomlott az ideál, 
amelyet a szerelemről épített. És a férfi ettől 
kezdve ugy érzi, hogy valami piszokba ke-
rült, mocsárba, amelybe el kell merülnie. És 
egy napon minden ok nélkül társul szegődik 
egy kóbor utcai leányhoz, akit nem js kivánt 
meg, akihez semmi köze sincsen. És mikor 
feleszmélve visszamenekül a színészhez, köny-
nyes és zavaros dadogással csak annyit tud 
mondani, hogy néki muszáj vétkeznie, érzi, 
hogy az ő sorsuk a pusztulás felé vezet és 
náki ugyanabba az erkö'csi fertőbe kell bele-
vetnie magát, mint amilyenbe a színésznőt 
taszította. Mint egy sohasem nyugvó, fojto-
gató borzalmes kigyó marja és üldözi ál-
landóan az a tudat, hogy olyan pénzt fogad 
el a színésztől, amelyet az idegen férfiaktól 
szed és hogy nincs ereje,sem tehetsége ahhoz» 
hogy végét vesse ennek az életnek És a két 
ember, akik ugy indultak az életnek, hogy 
teli voltak a fiatalság nagyszerű zengő ittas-
ságával, tisztasággal és egymás imádatával, 
most egymásnak halálos ellenségei lesznek, 
akik marcangolják, gyötrik, megmérgezik 
együttlétük minden pillanatát. A férfi az al-
koholhoz menekül, minden este leissza ma-
gát és egy ilyen alkoholos, szörnyű deli-
riumában, amikor a színésznő éppen egyik 

SOMLA7 ARTÚR 
Belvárosi Színház : „Névtelenek" 

Halász Vilma felv. 

szeretőjétől jön haza, egy végtelenül izgal-
mas és nagvszerü bravurral megépített jele-
netben megfojtja. 

Ezt a sötét alaphangot azonban lépten-
nyomon pompás humoru epizódok szakítják 
meg. Hiába, a szerző telivér francia, aki ha 
az orosz nagymesterek nyomán halad is, nem 
tagadhatja meg fajának espritjét. így például 
hallatlanul mulatságos jelenet, amikor a 
rheimsi dómban a bonvivant arról elmélke-
dik, hogy a templomban misztérium előadá-
sokat kell rendezni 40 centimos belépődíjjal, 
vörös reflektorokkal. Az örökké légvárakat 
építő bohémek remek karrikaturája ez a pár-
beszéd, melyet viharos derültséggel fogadott 
a közönség. A szatírának éppen ilyen ra-
gyogó gyöngyszeme a pályaudvar hajnali 
jelenete, amelyben főleg Vaszary Piroska gro-
teszk humora érvényesült, aki a nyafogó és 
álmos naiva félszegségét. Kacagtató kotnye-
lességét pompásan mókázta el. Nagyon ked-
ves és vidám perceket szerzett Szeghő, aki a 
szerepét ismétlő bonvivant nagy jelenetében 
az őshumornak szokatlanul gazdag tárházát 
csillogtatta. Egyáltalában Lenormand ért ah-
hoz, hogy a tragikus és komikus elem sze-
rencsés vegyületével állandóan éreztesse, 
hogy drámája lényegében véres és gyilkos 
szellemű szatíra, amely keserű és gúnyos fin-

BÁRSONy ISTVÁN 
Belvárosi Színház : „Névtelenek" 

Halasz Vilma felv. 



Belvárosi Szinhái : „Névtelenek" 
'orral sujt végig az emberi gyarlóságon, és 
az élet hiábavalóságán ugy kacag, hogy köz-
ben szive reped. Ez a robogó cselekményü 
és formájában egészen újszerű dráma, erő-
sen hasonlít mér a film sürün változó mi-
liójü technikájához. Shakespeare sok helyen 
lejátszódó drámái után a Molière egy disz-
letü darabjai követkéztek és napjainkban a 
film révén újra előtérbe nyomult az az igaz-
ság, hogy az ember tettei és cselekedetei szo 
rosan összefüggnek a környezettel, amelyben 
élnek és így a szinváltoztatása nemcsak 
külső, hanem belső jelentőséggel is bír. A 
modern színpadi rendezés ismeri azokat a 
technikai fogásokat, melyek segélyével a 
színpadi díszletek gyors változtatása úgy-
szólván minden időveszteség nélkül történik, 
aminek egyik kiváló példája a Névtelenek 
előadása is. 

A drámának Budapest már egy kései állo-
mása, hiszen Páris, Berlin és Bécs már a 
nagy alkotásoknak kijáró kivételes hódolattal 
adóztak szépségeinek. Az itteni előadás mél-
tóan egészítette ki a kivételesen érdekes és 
értékes színpadi műbe fektetett irodalmi szép-

ségeket és ezt elsősorban Somlay Artúr ja-
vára könyveljük el, aki ötletesen oldotta meg 
a 14 felvonásból álló dráma előadásának 
technikai nehézségeit. Egészeri újszerű fény-
hatásokkal sikerült meglepő hatásokat keltenie 
A'színpad néha csak egy-egy érdekes szín-
foltot mutatott, máskor viszont meglepően 
szép, az egész színpadot betöltő díszleteket 
láttunk. Különösen a rheimsi dóm belsejének 
bravúros és festői megoldása, a végtelenül 
finom hangulatu pályaudvar, a stílusos padlás-
szoba, a színésznő öltözőjének egyetlen fény-
körbe foglalt szenzációs, médaillionszerü dísz-
lete, a színház buffetje, megannyi gyöngy-
szeme a rendezői ötletnek és a diszletezés 
művészetének. 

Az előadás három kivételesen értékes 
színészi produkcióval gazdagította az idei 
színházi esztendő eseményeit. Ez a három 
színész, akiket minden dicséret és elismerés 
megillet : Somlay Artúr, Titkos Ilona és Szeghő 
Endre. 

Somlay az iró szerepében mély és meg-
rendítő emberi érzéseket tudott felviharoztatni. 
Nagyszerűen ábrázolta a letört, megtépett, el-

TITKOS ILONA és SOMLAY ARTÚR 
Ha,ász Vilma felv. 
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züllött embert, hangja, mozdulata az élet szug-
gesztív erejével hatott. 

Titkos Ilona ismét igazolta azokat, akik 
benne látják egyik legértékesebb és legszéle-
sebb skálájú színésznőnket. A Kékszakáll 
nyolcadik feleségének vígjátéki szerepe után 
most a legsúlyosabb fajsúlyú drámák egyiké-
ben igazolta, kogy a drámai erőt kivánó je-
lenetekben éppen ugy helyén van, éppen 
olyan megvesztegető biztonsággal és kiforrott 
művészettel mozog, mint a vígjátékokban. 

Szeghő Endre egy vidéki bonvivant mesteri 
karrikaturájában nagy feltűnést és őszinte si-
kert aratott. Humora, lendülete elragadó volt, 
valósággal vitte időnként a darabot, olyan 
ötletes, karakterisztikus kabinetfigurát formált 
szerepéből, hogy már csak annak kedvéért 
is érdemes megnézni a drámát. Kivülök még 
Halmi Margit egy öltöztetőnő, Vaszary Piroska 
egy vidéki naiva, Kertész Endre egy megvé-
nült ripacs, Z. Molnár László a csábító vidéki 
gavallér, Baló Elemér egy zeneszerző, Simon 
Marcsa egy színházlátogató szerepében pro-
dukáltak elsőrendűt és segítették tempós játé-
kukkal a 14 felvonásos drámát ahhoz, hogy 
az előadás két és fél óra alatt lepereg. 

Minden mélysége és komolysága ellenére 

„És a vég" 

Halász Vilma felv. 

sem fárasztó egy percig sem Lenormand 
drámája, amely különben is számos helyen 
van derűs, végtelenül mulatságos jelenetekkel, 
elmés szatírával élénkítve és az egyes képek 
között két-három perces átdiszletezési szüne-
tet stílusos zene tölti ki, melynek Ízléses ösz-
szeállitásáért és az egyes számok megkom-
ponálásáért Szenkdr Dezső karmestert kell 
megdicsérnünk. A szép és szellemesen meg-
oldott díszletek Bdsthy tervei szerint, ké-
szültek. 

Jól esik megállapítanunk, hogy közönsé-
ségünk mennyi szeretettel és megértéssel 
fogadta ezt a merőben irodalmi értékű újdon-
ságot, amely ugylátszik, szerencsésen tudta 
elkerülni azt, hogy minden mélysége ellenére 
sem válik unalmas prédikációvá és ért ahhoz, 
hogy jelenetről-jelenetre fokozza a hatást. Annyi 
bizonyos, hogy a Névtelenek bemutatója mesz-
szire túlnő a szokványos premiérek jelentő-
ségén és a szinház igazgatósága jól számí-
tott, amikor ezt a kivételesen értékes drámát 
állította sorompóba azon nehézségek leküz-
désére, amelyek a juniusi kései szezonban 
merülnek föl. Ezt a drámát kétségtelenül min-
denki meg fogja nézni, aki a szépet, az érde-
keset és az irodalmat szereti. 

„A kezdet" 
SOMLA7 ARTÚR és TITKOS ILONA 

Belvárosi Szinház: „Névtelenek* 
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Egy könyv 3 0 éves jubileumára 
Felfedezték Molnár Ferenc első könyvét 

Az éjsza-
kai órák 

csendjében. 
Beöthy Lász-
ló jubileumá-
ról olvasgat-
tam. Ez a 

jubileum 
eszembe jut-
tatta azt. hogy 
május hóban 
én is rendez-
tem egy jubi-
leumot, amit 
ezideig csak 
ketten ünne-
péltünk meg. 
Erről a jubi-

leumról nem tudott senki más, nem irták 
meg a lapok, észrevétlenül mult volna el, ha 
azt most fel nem idézném. Ifjúkori emlékeim 
között, szerető gonddal őriztem meg egy 
könyvet. A könyv cime : .Olvasókönyv a 
Poétikához. Összeállította Neumann Ferenc 
1893." A könyv tehát ezelőtt 30 évvel jelent 
meg, a maga egyszerű, szerény köntösében. 
A jubileum alkalmából, a könyvet diszkötés-
sel láttam el, arany betűkkel nyomattam reá 
a cimet és pedig azért, mert aki a könyvet 
összállitotta, az nem más mint : Molnár 
Ferenc. 

A budapesti református főgymnasium Vl-ik 
osztáiyában, 1893-ban, a poétikát tanultuk 

ehhez se-
gédkönyvül 

álfitotta ösz-
sze Neu-
mann Ferenc 
15 éves osz-
tálytársunk a 
kis olvasó 
könyvet, hogy 
hozzáférhető-
vé tegye ta-

nulótársai-
nák jeles köl-
tők. dráma-
írók müveit. 
A költemé-
nyeket és a 
drámák sze-

melvényeit 
kiválogatva, 

lemásolta, 
sokszorosítot-
ta és a jel-

zett cimü 
könyvben 

összegyűjtve 
kiadta. így 
jött létre a 
könyv. A 

könyvecske címlapján, az általa rajzolt és 
egy nyitott könyvet ábrázoló, — Petőfi, Tompa, 
Vörösmarty, Arany nevét feltüntető, rajz, talán 
legtalálóbban fejezte ki azt a célt, melynek 
a könyv kiadásával szolgálni akart. A cél 
pedig az volt, hogy gyönyörködtessen ben-
nünket. a nagy költőinkkel. 

Tanárainkat és osztálytársainkat, méltán 
bámulatba ejtette Neumann Ferenc kivételes 
tehetségének és páratlan szorgalmának ez a 
spontán megnyilatkozása. Örömmel tanultunk 
tehát a 15 éves osztálytársunk olvasóköny-
véből. 

A volt Vl-ik osztálybeli társaink nagyrésze 
meghalt és akik életben maradtak, azokat a 
sors ismeretlen helyekre szólította, ugy hogy 

Dedikáció — 30 év múlva 

nekem jutott osztályrészül az a kedves fel-
adat, hogy a már vázolt jubileum alkalmával, 
Molnár Ferencet üdvözlő soraimmal felke-
ressem és megkérjem őt arra, hogy diszitse 
fel kézírásával a könyvecske lapját. 

Az ünnepelt Írónknak, a könyvecskébe 
adott ajánló sorai, valamint a hozzám inté-
zett levele, tanúbizonyságot tesz arról, hogy 
a jubiláris megemlékezés, — amint ő levelé-
ben mondja, — „igazán, nagy benső örömet" 
szerzett neki. Igénytelen soraimmal pedig, 
csupán azt akartam elérni, hogy ebben az 
örömben Molnár Ferenc tisztelőinek a soka-
sága is osztozzék. 

Barna Béla, 
rendöríőtunécso' Molnár Ferenc első kö nyve 

Barna Béla rendőrfő tanácsos 
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Mi lett Márkus Lászl 
Délelőtt fél tiz. A Magyar Színház színész-

bejárója előtt jól ismert Színész sütkérezik a 
napfényben, belüről lázas csengetés, futkosás, 
vezényszavak hallatszanak. Az öregek fejüket 
csóválva mondják, hogy Márkus László fő-
rendező már reggel nyolc óta a színpadon 
van, tanácskozik a diszletfestőkkel, vitatkozik 
a villanyszerelőkkel, utasításokat ad az asz-
talosoknak, skicceket készit a szabók száméra, 
csizmaszabásokról tart előadást a suszterek-
nek és cimertanulmányokkal kedveskedik a 
kellékeseknek. Hallatlan, hogy mi mindenhez 
ért 1 Nemcsak megrajzolia az egyes díszlete-
ket. hanem a szó szoros értelemben fel is 
ép'ti. Olyan lépcsőházakat, tornvokat, folyo-
sókat tervez, mintha egész eletében csak 
építészettel foglalkozott volna. Pedig elárul-
hatom hogv Márkus László orvostanhallgató 
volt, .«őt szigorlatait is letette. 

Tiz órára már együtt vannak a színészek. 
Lege'sőnek mindig Darvas Lili érkezik. Azt 
mondja, hogy amugysem tudna aludni, mert 
túlságosan izgatja az előtte álló hatalmas 
művészi feladat. Az ő kedvéért tűzték műsorra 
Schiller remekét mert az Orleánsi szűz a 
leghálásabb és egyben legtöbb színésznői 
bravúrt kívánó szerepek közé tartozik. A 
tragikai színjátszás minden lehetőségére alkal-
mat nyújt, hiszen egvmást váltják fel benne 
az egvszerü parasztleány rajongó szerelmének 
halk jelenetei és a víziókat látó, az emberi 
méreteken messze tullendülő. isteni hivatott-
ságát érző. páncélos ruhába öltöző és sere-
seit győzelemre vezető hősnő hallatlan erejű 
kitörései. 

A tiz képből álló drámát Márkus Lészló 
ugy vonta össze, hogy az előadás mindvégig 
az izgalmasan lüktető cselekmény lázas rit-
musát szolgálja, seholsem válik sem terjen-
gőssé. sem unalmassá. A színpad technikai 
megoldásnak egészen uj formáját használja 
a kitűnő rendező. A szinpad hátulsó felét 
ugyanis a magasba emelte ugy, hogy az itt 
lejátszódó jelenetek szinte lebegni, az égbe 
benyujtódzni látszanak. A középkori hangula-
toknak és képeknek a modern művészet 
lehetőségein keresztül való megérzékeltetését 
próbálta megvalósítani Márkus, aki anélkül, 
hogy a korszerűséget megsértené, helyenkint 
szinte a kubizmus legmodernebb vonalveze-
tését használja. Éppen ezért megjósolhatjuk, 
hogy a szinpad az állandó meglepetések és 
szenzációk sorozatát fogja a nézőknek nyúj-
tani. Márkus lelkesedve mondja, hogy az 
Unió igaz atósága a mai rendkívüli magas 
árok ellenére sem szabott fantáziájának és 
művészi tt rveinek semmifele korlátot és igy 
az Orleánsi szűz előadásának külső keretei 
is méltóak lesznek ahhoz a művészi szen-
zációhoz, amelyet a dráma előadása ígér. 

Darvas Lili boldog, csupa rajongó izgalom, 
imádja ezt a szerepet. Fárddhatatlanul próbál 
a késő délutáni órákig, mintha nem is eleven 

orvostanhallgatóból ? 
húsból és vérből, acélból lenne formálva. 
Nemcsak a maga szerepét tudja már sugó 
nélkül, hanem a többiekét is és akárhány-
szor ő súgja ki őket. Ez a nagy. szuggesztív 
lelkesedés persze átragad a többiekre is és 
Márkus boldogan nézi, hogy mint színesedik, 
hogyan kap életre minden egye» jelenet. A 
nagy, viharos összecsapásoknál, amikor száz 
torok ordit, hörög, sikoltoz a fergeteges kava-
rodásban, nincs ember a színpadon és a 
kulisszák mögött, aki ne érezné a-játéknak 
lázát és még a munkások is belekiabálnak, 
rázzák az ökleiket. Él, moiog, remeg az egész 
szinház, a lovagok jönnek, páncélok csörög-
nek, kardok villannak, kürtök rivalnak, zene 
harsog . . . < , * : 

Darvas Lili mellett hálás szerephez jutot-
tak Abonyi, aki az angol vitézt alakítja, Btí-
tori Gizella a királynő. Pécsi Blanka, aki 
Sorell Ágnest, a király kedvesét játssza. Tár-
nái VII ik Károly király alakját kelti életre 
és a történelem ismert, híres alakjainak 
maszkjában fognak szerepelni Stella, Vándori 
Gusztáv és Toronyi. 

Két és fél óra alatt pereg le a hatalmas 
tragédia és ez az idő maradandó élménye 
lesz mindazoknak, akik végig fogják nézni. 
Bennfentssek, akik meghallgathatták már a 
próbák egy egy jelenetét, elragadtatva és a 
csodálat hangján beszélnek a hallottakról és 
látottakról. A legnemesebb értelemben vett 
klasszcizmus feltámadása lesz az Orleánsi 
szűz előadása, méltó befejezése a Magyar 
Szinház idei, értékes színházi eseményekben 
példátlanul gazdag évadjának. 

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy az 
Orleánsi szűz előadására teljesen átalakítot-
ták és uj technikai berendezésekkel tökéle-
tesitették a Magyar Szinház világító készü-
lékét az egészen sajátságos, ezúttal először 
alkalmazandó fényhatésok céljaira. A stíl-
szerű zenét Barna Izsó karmester állitottá 
össze Egy hónap óta folynak már a szokat-
lanul nagy tömeget mozgató drámából a pró-
bák, amelyeknek legérdekesebb részei talán 
nem is a színpadon folynak le, hanem a 
színészi társalgóban, ahol minden egyes fel-
vonás után a felvonás szereplői megbeszé-
lést tartanak Márkus főrendezővel, mérlegre 
téve minden mozdulatot, megbírálva a szín' 
pad minden szegletét. Rengeteg nemes ener-
gia és művészi ambíció egyengeti a bemu-
tató útját, amely kétségtelenül nagy sikert 
fog «ratni. 

Egy színész védelmére 
Hogy havonként csak egyszer játszik, 
Nem kell kérem, hogy kinevessék. 
Az illető, ebből is látszik, 
Egy nem mindennapi tehetség. 

KÁLMÁN JENŐ 
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A két Dolly Párisban 
A Színházi Élet olvasói emlékeznek 

rá bizonyosan : részletesen elmondottuk 
a két Dolly-lány tüneményes karriérjét, 
mikor a télen megjelentek Budapesten 
és itt az egész irodalmi és színházi világ 
beléjük szeretett. Elmondtuk, hogy mint 
egy nagyon szegény piktor ké apró lány-
kája kerül ek ki Amerikába és ott akkora 
színházi karriért csináltak, hogy most a 
földkerekség egyik legdrágábban fizetett 
attrakciója az ő számjuk és rengeteg 
milliót keresnek havonta. 

Mikor a télen hazájukat meglátogatták, 
mindenki szivből megszerette őket, a jó-
kedvű, hancúrozó, pajtáskodó, szerény 
kedves Jancsit és Rózsit. Már akkor 
megírtuk, hogy Párisba készülnek. 

Most aztán egy párisi tudósítás arról 
értesít bennünket, hogy Dolly Jancsi és 
Dolly Rózsi felléptek egy számukra irt 
darabban és óriási sikert arattak. 

À darab cime „Paris sansvoiles." (Páris 
fátylak nélkül ) Aki már járt Párisban, 
ismeri ott azt az Ambassadeurs nevü 

A két Dolly a „Paris sansvoiles"-ben 
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A .Comoedia" rajza a Dollykról 

színházat, a Champs Elysées-n, amelyben 
kápiázatos kiállítású darabokat szoktak 
játszani. Ott junius a főszezon, nem mint 
nálunk januárban, mert minden színház 
a nyári hatalmas idegenforgalom idejére 
tartogatja főszenzációit. Az Ambassadeurs 
most jött ki ezzel a főszenzációval. És 
hogy a Dolly-nővérek a két főszerepben 
mekkora sikert arattak, annak jellem-
zéséül elég lesz ideirni a Comoedia cimü 
legnagyobb színházi lap kritikusának 
oldalakra terjedő monstre-cikkéből ezt a 
passzust : 

„Ezt a színdarabot a Dolly-nővérek diadala 
dominál ja . Ha az ember egy pillantást ve t a 
psogramm első oldalára, már meglátszik,hogy 
az etfész nagy revü csak keret , amely arra 
készü t, hop y érvényre ju» tassa ezt a két 
brilliáns és e l ragadó művésznőt . D -frenne 
igazgat« a Dolly-nőv rek kedvéért muta t ja 
be az Ambassadeur s idei nagy revüjét, — ezzel 
a megál lapí tással távozik az ember a szín-
házból. A revü te rmésze te -en tömve van 
a legnagyobb és legpazarabb attrakciókkal, 
de a néző r^égis n»mdig csak ezt a kéi gyö-
nyörű é ^ e s ikertestvért lát ja attól a pillanat-
tól kezdve, mikor a* első felvonás közepe 
tá ján a nagy virágbok éta ké* nyiló amerikai 
rózsája gyanánt megje lennek . És cs»kutryan 
két gyforma rózsához hasonlí tanak, ee-y 
rózsafának két virágához. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy megjelent k a szinen, mindent 
elhomál ositottak, ami körülö tük ragyogott ." 

A Dolly-nővérek, mikor Budapesten 
jártak, a színházi világ előkelőségeinek 
meleg szeretetét és barátságát vitték innen 
magukkal. Hatalmas párisi sikerüknek 
most Budapesten is sokan szivből fog-
nak örülni. 
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Kis történet Othellóról 
és egy fiákkeresről, aki éjszaka 

a Stefánia-uton megcsókol egy grófnőt 

Egészen 
természe-

tes, hogy 
éjfélután 
kocsikat 

látunk a 
Stefánia-

uton haj-
tani, ben-

nük sze-
relmespá-
rok, akik a 
mosolygó 

_ hold fé-
nyében csókolózva ülnek a fiákkerben. A hölgy 
dióbarna vagy nefelejtskék szeme ugy ra-
gyog, mint fölöttük valamelyik tüzes csillag 
— ez is rendben van. De mit szólnánk ahhoz, 
ha a kocsis nem üine a bakon, a fiákker itt 
pihenne a közelben és a fiákkeres valame-
lyik árnyas fa alatt a tulajdon előkelő kun-
csaftjának, mondjuk egy igazi grófnénak aj-
kára nyomna hosszú, forró csókot? 

Csodálkoznánk, ugye ? Pedig a dolog csöp-
pet sem lehetetlen, mert bizony a Blaha Lujza 
Színházban egy fiákkeres (azelőtt Galánthay 
Sándor gróf, akit a kártya juttatott idáig) 
minden este megcsókolja a Stefánia egyik 
szép. árnyas helyén Zempléni Mária grófnőt. 
(Megjegyezzük, hojy a fiákkeres civilben 
László Andor művész ur, a grófnő pedig 
Vaály Ilona művésznő.) 

Szirmai direktor a napokban Vágó Géza 
rendezővel a kulisszák mögül nézte a ked-
ves ligeti jelenetet. 

— Mit gondolsz — kérdezte Szirmai t—, 
mi lenne, ha ezt a jelenetet meglátná a Város-
ligetben egy rendőr? 

— Fölirná őket — felelt Vágó gondolko-
zás nélkül. 

— Dehogy I — nevetett Szirmai. — Meg-
dicsérné a derék fiákkerest, hogy nem a 
kocsiban ülnek és hogy betartja a szigorú 
szabályt : A sétakocsizás éj-
jel és nappal egyaránt tilos... 

» 
A Szépasszony kocsisának 

van egy remek száma, melyet 
Somogyi Nusi és Tamás Benő 
két apró kis szerecsenfiuval 
táncol el. Az egyik 
csenfiut egy bátor, 
eleven kis kölyök 
játssza, aki olynn 
ügyes, hogv mér fe-
ketére tudja masz-
kírozni saját magát 
és arról beszél, h o g y ^ J S 
mire megnő, színész 
lesz. 

Tamás Benő, aki szeret elbeszélgetni a 
kedves, okos gyerekkel, megkérdezte : 

— S aztán mit fogsz játszani, ha színész 
leszel ? 

Büszkén felelt a kis szerecsen : 
— Othellót 1 
Nagyot nevetett Taipás Benő, de hitetlen-

kedve, szólt : 
— Én nem hiszem. 
— De igen — } erősködött a gyerek. — 

Isten bizony, hogy Othellót . . . 
— Én mégsem hiszem I — mosolygott Benő. 
A kicsike dühösen nézett rá és gorombán 

vágta oda : 
— Akkor . . . . akkor te vagy a hitetlen 

Tamási 

Madame Pochard : 
Székely Lajos 

A Király Színház irodájába minden 
este befutnak a jelentések, mi újság az 
Unió színházainál ; van-e valami szerep-
változás, esetleg valami zavar, fönnaka-
dás ? Szombaton egészen furcsa jelentés 
érkezett az Andrássy-uti Színházból: 

A Baj van! című vígjátékban Marosi 
Adél szerepét Székely Lajos játszotta. 
Kissé rejtélyesnek tünt föl a dolog és 

nem igen értették, pedig annak, hogy 
Székely Lajos játszotta el Marosi Adél 
szerepét, igen egyszerű magyarázata volt. 

Hiába várták szombaton este a külön-
ben pontos Marosi Adélt : nem jött, pedig 
már a Baj van ! cimű kis egyfölvonás-
nak kellett volna következnie. Húzták az 
előadást, ahogy lehetett, az összes szó-
lókat előre elénekeltették : Adél még 
mindig nem érkezett meg. Nem lehetett 
tovább halas?tani a darabot, akárhogy 
is, de meg kellett kezdeni. Székely Lajos 
hősiesen vállalta, hogy beugrik Marosi 
Adél szerepébe és eljátssza Pochardné, 
a csinos lakásadó-asszoqy szerepét. Még 
pedig ugy, hogy Pochardnéból férfit 
csinált : a háziasszonyból háziurat. 

Most jön azután a dolog érdekesebb 
része. Z. Molnár László csak a darab 
közepén jön és éppen ezért későn érkezett. 
Semmit sem tudott a szerepváltozásról. 

— Kedves madám — igy szólította 
meg Székely Lajost, amire persze harsogó 
kacaj felelt a nézőtérről. A közönség azt 
hitte, viccről van szó és nagyszerűen 
mulatott Z. Molnáron. 

Z. Molnár csak ekkor vette észre, hogy 
nem Marosi Adél áll mellette, hanem 
Székely Lajos. Nem baj — gondolta és 
tovább is csak madámnak szólította. S a 
közönség olyan jól mulatott az Andrássy-
uti Színházban, mint talán még soha. 



SZÍNHÁZI ÉLET 29 

La Bambolla della Prateria 
Zerkovitz Béla operettje Olaszországban 

Ki hitte volna, hogy a velencei gondolésok 
ezerkilencszézhuszonhárom nyarán nem a 
Santa Luciát fogják bélemuzsikálni a nász-
utasok fülébe, henem egy egészen uj dalt, 
amely csak alig pár hét előtt csendült fel elő-
ször a milanói Teatro Fossati orcheszteréből. 
A dal refrainjének első sora : 

I baci e fiori . . . 
A muzsikájára itt Pesten biztosan mindenki 

emlékszik, aki látta a Népoperában Zerko-
vitz Béla operettejét az Aranyesőt. Ennek az 
operettenek egyik slágerszáma volt ez a dal : 

Amerikázni, Amerikázni 
Szeretne száz legény. 

Nos hát ez az I baci e fiori, ez az a dal, 
amelyet kottáról-kottára átvettek a La Bam-
bolla della Prateria cimü operetteben. De 
nem csak ezt, hanem átvettek még nem ke-
vesebb, mint negyven Zerkovitz-dalt, vagy 
dalmotivumot, többek között például azt is, 
hogy 

A „LA BAMBOLLA DELLA PRATERIA" SZEREPLŐI ÉS SZERZŐJE 
Fenn : Dina Everist , a pr imadonna. Lent ülnek : Riccardo Massucci, 

Arturo Furlai, Mercedes, á l lnak : Pisso Russo rendező, Umberto Fazano 
karmester , Lina di Sambon, Dina Everist, Piero Zacchetti és a szerző: 

Zerkovitz Béla 

Bözsi ne sírjon, Bözsike drága 
Feledjen el. 

Meg azt is, hogy 
Nem tudom, mi az oka 
Tán a tavasz 

És mindazokat a kedves és népszerű nótá- sláger lesz. 

kat, amelyek Zerkovitz Béla zongorájából 
szálltak szerte a világba. 

A La Bambolla della Prateria szövegköny-
vét Carlo Lombardo irta, ugyanez, aki" a Há-
rom gráciáét, illetve a Liebellentanc-ét. Carlo 
Lombardo egyben" igazgatója is a Fossati 
színháznak, ő szereztette meg a Riccordicég 
által Zerkovitz Béla operette muzsikáit, ame-

lyek Olaszország-
ban már régen ép-
pen olyan divato-
sak, mint a régi 
harmonikás nóták. 

Az olasz lapok, 
de különösen a Cor-
riera della Sera szo-
katlanul lelkes elra-
gadtatással írnak a 
magyar komponista 
muzsikájáról és kü-
lönösen dallambő-
ségét és eredetisé-
gét dicsérik. 

Zerkovitz Béla 
lenn volt Milanó-
ban, az operette ti-
zenkettedik előadá-
sén és olyan ünne-
pélyességgel fogad-
ták, amilyenről ma-
gyar zeneszerző ide-
haza nem is ál-
modhat. 

— Életem legboldogabb 
napjait töltöttem most el, 
— mondotta Zerkovitz 
Béla, amikor hazaérkezett, 
éreztem, hogy odakinn 
mennyire megbecsülnek 
és szeretnek bennünket. 
Nagyszerű előedás, pom-
pás karmester : Umberto 
Fasano Elsőrangú színé-
szek : Dina Everist Pierrot 
Fuccetti, Kavallieri Rich-
relo. A zseniális rendező. : 
Arturo Furlai és mindenki, 
aki az előadásban részt 
vett. 

Olaszországot járt ma-
gyarok csodákat mesélnek 
erről az előadásról, hogy 
milyen pazar a kiállítás ; 
hatvantagu kórus, negy-
ventagu zenekar, — nagy 
szó ez az operettenél és 

mindenfelé csak a La Bambolla della Pra-
teria nótáit dúdolják. A Riccordi-cég a nagy 
siker után nyomban több éves szerződést 
kínált és mér dolgozik Zerkovitz Béla azon 
az operetten, amely a jövő évi olaszországi 
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Utánnyomás tilos. „Wiener Bohemverlag" kiadása. 



Apacstanyán, ott ül a lány, Hajába markol és rimánkodni se hagyja . 
A szeme rémült és az arca halovány. Ó [ egek atyja, ugy foj togatja . 
He idenézz, hol az a pénz Î Észre sem vetted és már táncri tmusban lép a lány. 
Add ide mind, mert innen addig el nem mész. Ilyen a tánc hajnalban az apacstanyán. 
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A teljes bevétel -
Huszonötesztendős megalakulása óta most, 

junius elsején indult el először vendégszere-
pelni a Vigszinház együttese. Negyvenhármán 
indultak el Budapestről, színészek, műszaki 
személyzet, kellékesek, diszitő-munkások. Ti-
zenöt nagy ládába csomagolták a díszleteket, 
ruhákat, kellékeket és igy felszerelve indul-
tak el Pozsonyba, szigorúan kitartva elhatá-
rozásuk mellett, hogy a pozsonyi előadások 
a legapróbb részletekig a budapestiek mása 
legyen. Még a statiszta-szerepekre sem kér-
tek senkitsem kölcsön, ruha, díszlet, sőt kel-
lék is ugyanaz volt, mint Budapesten. Jób 
Dániel igazgató intézte a művészi vezetést. 
Bárdi Ödön volt a rendező és Wi'szfer Ernő 
igazgató az adminisztratív és pénzügyek inté-
zője. Tiz estére kapott a Vígszínház játszási 
engedélyt a gyönyörű pozsonyi városi szín-
házban és ennek a tiz estének a műsora a 
következőképen alakult : két estén játszották 
a Csereberét és egy-egy estén John Gabriel 
Borkman, A nővérek, Kis cukrászda, Glória, 
Az ördög, Az ur szölleje. Az elefánt, A négy 
frakk került színre. 

Ez a tiz este a pozsonyi szinház történeté-
nek felejthetetlen emlékei közé fog tartozni 
és a rendkívüli sikert talán semmivel sem 
jellemezhetjük jobban, minta Pozsonyi Hiradó 
junius ötödiki számában megjelent hosszú 
beszámolónak azzal a megjegyzésével, hogy 
a pozsonyi Városi Színháznak fennállása 
óta nem volt még ehhez hasonló kultur-
ünnepe. A rajongasnak és szeretetnek elemen-
táris erejével halmozták el a Vigszinház nagy-
szerű gárdáját, különösen Gombaszögi Fridát, 
Varsányi Irént, Góthnét, Hegedüst és Góthot 
ünnepelték, de bőven kijutott az ünnepelte-
tésből a többi résztvevőnek is. Nagyon ter-
mészetes, hogy mind a tiz előadást zsúfolt 
ház nézte végig. Megjegyzendő, hogy a belépő-
jegyek ezekre az estékre csak csekély mér-
tékben voltak felemelve, a legdrágább hely 
sem került többe ötven cseh koronánál. Ez 
részint az ottani gazdasági viszonyokkal ma ' 
gyarázható, részint pedig a Vigszinház igaz-
gatóságánnk nobilis elhatározásával, amely 
szerint a Vigszinház ezen a vendégszerep-
lésen egyáltalában nem akart keresni és a 
teljes bevételt a kiránduláson résztvett tagok 
között osztotta fel. 

Beszéltünk a Pozsonyból hazatért Jób Dá-
niel igazgatóval, aki a legnagyobb elragad-
tatás hangján nyilatkozott a pozsonyi felejt-
hetetlenül szép napokról és a végtelenül kel-
lemes hajóutról. Mindenki és mindenhol a 
legnagyobb előzékenységgel állott rendelke-
zésükre. A Savoy és Carlyton szálloda tu-
lajdonosai a legjobb szobákat bocsájtották a 
vendégek rendelkezésére és jelentékeny ár-
kedvezményt is biztosítottak nekik. 

Ennek az első kirándulásnak rendkívüli 
sikere arra indította a Vigszinház igazgató-

- a színészeké! 
ságát, hogy máris a legkomolyabban foglal-
kozik ujabb vendégszereplések tervével és 
ezek közül a bécsi utat néhány hónapon be- . 
lül feltétlenül meg fogja valósítani. 

Nagy elismeréssel emlékeznek meg a vig-
szinháziak Földes Dezsőről, a pozsonyi vá-
rosi szinház uj direktoráról, aki mindenben 
buzgó segítőtársuk volt és különösen a kü-
lönböző hatóságoknál való eljárás fáradal-
maitól mentesítette a pesti kollégákat. Általá-
ban örömmel állapitható meg, hogy Pozsony 
színházi kulturája igen fejlett és az ezer sze-
mélyt befogadni képes szinház majdnem min-
dig megtelik, ha magyar előadásoket hirdetnek. 

A pozsonyiak, akik lépten-nyomon elhal-
mozták apró és kedves figyelmükkel a nagy 
művészeket, szeretetüknek és hódolatuknak 
viharos tapsorkánokban adtak kifejezést, 
amely nem egyszer az előadás menetét is 
megakasztotta. De legmeghatóbb volt, amikor 
az előadás végén összecsapódott a függöny 
és a türelmetlenségéről hires magyar közön-
ség nem távozott a nézőtérről, hanem a he-
lyéről felemelkedve addig tapsolt, amig csak 
a szereplők ismételten meg nem jelentek a 
függöny előtt. 

De nemcsak a pozsonyi magyar és német 
hírlapokban hajtottak zászlót a magyar mű-
vészet előtt, hanem a cseh-szlovák sajtó is 
meleg elismeréssel számolt be a magas szín-
vonalú szinészi teljesítményekről. A dicsé-
retből különben nemcsak a színészeknek ju-
tott ki, hanem a hazai szerzőknek is, hiszen 
Heltai Jenő Kis cukrászda. Lakatos: Négy 
frakk és Szomory Dezső Glória cimü szín-
darabjainak előadása egyúttal bemutató jel-
legével is birtak Pozsonyban és szívesen 
állapítjuk meg, hogy irodalmi értékeik ott is 
teljes megértésre találtak. Valamennyi bemu-
tatott magyar darab jelességeit hasábokon 
keresztül méltatta a pozsonyi sajtó és az 
Ördög előadásával kapcsolatban külön Mol-
nár-tanulmányok jelentek meg. 

A Vigszinház igazgatósága örömmel álla-
pítja meg, hogy a cseh-szlovák hatóságok 
részéről a legnagyobb előzékenységgel talál-
koztak és vendégjátékukat semmiféle zavaró 
momentum nem rontotta el, ami legelsősor-
ban a Pozsonyban székelő szlovák megha-
talmazott miniszternek köszönhető, aki kez-
dettől fogva jóindulattal segítette a vendég-
szereplő vigszinháziak törekvéseit. 

A névtelenek 
A névteleneket a színházaknál 
Nem túlságosan kedvelik, 
Mert hogyha egyszer szóhoz jutnak, 
Tizennégy felvonás kell nekik. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Idén nyáron ragyogó sikerrel az Asszonyok 
bolondja nyitotta meg a Budai Színkör sze-
zonját, majd utána A fekete gyémántok vonz 
állandóan teltházakat. Bródy és Lajthay vidám, 
romantikus és hangulatos operettje után Jó-
kai—Hevesi érdekes, nagyszerű drámája csalo-
gatja Sebestyén Géza színházába a közön-
séget. Estéről-estére növekszik az a szeretet, 
rajongás, amely eddig is fogadta a kiváló 
budai direktor vállalkozásét, úgyhogy Sebes-
tyén örömmel ugyan, de mégis kétségbeeset-
ten mondja : 

— A hétnek igen sok napján már most 
látom, ugy megnőtt a közönségem, hogy nem 
bánnám, ha kétszer ilyen nagy lenne szín-
házam. S mi lesz még majd juliusban, 
augusztusban, a nyár és a kánikula derekán ! .. 

Sebestyén Gézát komolyan megijesztette 
a színkör óriási népszerűsége. Nemcsak a 
megszaporodott publikum miatt, h+nem azért 
is, mert erre a szezpnra egy csomó uj operettet 
kötött le és attól fél, hogy a darabokhoz 
nagyon rövid lesz a nyár : nem kerülhet sor 
mindegyikre- Tessék kiszámítani, hamar rá 
fognak jönni, hogy ez tényleg igy van. Most 
volt az első operettnek, az „Asszonyok bo-
londjáénak a 25-ös jubileuma, de a helyzet 
az, hogy a Bródy-Lajthav-operett nem elégszik 
meg ennyivel és ujabb jubileum felé igyekszik. 
Mi lesz akkor, ha csak három-négy operett 
fogja követni az „Asszonyok bolondja" pél-
dáját ? Mi lesz azzal a kilenc operettel, ame-
lyeknek előadását erre a nyárra tervezte a 
Budai Színkör? 

N^m számítottuk a prózai darabokat sem 
és már kisült, hogy négy-öthónapos szezon 
alatt legföljebb három operettre kerülhetne 
a sor. Sebestyén Géza azonban zseniális 
direktor, akinek vannak talpraesett ötlet'i, 
aki minden helyzetben és mindig tudja, mit 
kell csinálni. Programmját semmi körülmények 
között sem akarja szegényebbé tenni, viszont 
a diadalmas sikert futó operettek sorozatát 
sem akarja megszakítani, ezért nagyon okos 
gondolattal bevonult még egy színházba. 
Amíg részben vendégszerep'őkkel Budán az 
„Asszonyok bolondja" és „A f»kete gyémán-
tok" megy, addig társulata a Városligetben, 
a Budapesti Színházban játszik. 

Csodálkozni kell : Stuart Mária, Monna 
Vanna. Traviata, Rigoletto és még egy sereg 
k'assziltfjs értékű darab és opera szerepel a 
Budapesti Színház műsorán. S a szinlapon 

ott találjuk Jászay Mari, P. Márkus Emília 
nevét. Valóságos ünnepe van a Városligetnek 
Sebestyén Géza jóvoltából, sőt kijut a jókedvű 
kacagásból is : Sarkadi Aladár az Ártatlan 
Don Jüanban lép föl-

Legújabb budai bemutatójának, A fekete 
gyémántoknak különben páratlan sikere van. 
Annyi előadásra számíthat a Jókai-Heveíi-
darab, hogy valószínűleg sok operettet is lefőz. 
Nem csoda, hiszen a regény, amelyből a 
darab készült, egyike Jókai legnépszerűbb és 
legismertebb regényeinek. Érdekes, megható, 
mulattató. A szereplők pedig a legjobbat 
nyújtják : Bajor Gizi, D'Arrigo Kornél, Se-
bestyén Géza tudásuk, művészetük javát csil-
logtatják szerepükben. Kitűnően játszanak 
Stella Gyula, Deréky János — és valameny-
nyien segítői, támogatói annak az irodalmi 
föladatnak, amelyet a lelkes színigazgató 
Jókai darabjának szinrehozásával magéra 
vállalt. 

„MEG VANNAK ELÉGEDVF. A RUHÁKKAL?" 
— kérdezte Faragó Géza A három grácia ruhaterve-
zője Biller Irént é s Mészáros Paulettet. Nagyon 

meg voltak elégedve, amit ez a kép is bizonyít. 
Mészöly felv. 
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INTIM PISTA, pihen-e már Wiassics 
báró a szezon fáradalmai után ? 

— Dehogy pihen, mindakét keze tele 
van dologgal. Most készíti elő nagy 
vonásokban az állami színházak jövő 
szezonját. Az Operaház még a legfor-
róbb juniusi napokon is olyan jól ment, 
hogy sajnálja bezárni. Két uj tagot 
mindenesetre szerződtetett még zárás 
előtt. Az egyik Nagy Margit, a másik 
Kőszegi Teréz. Sokat vár mindakettő-
től. Viszont a Nemzeti is dicsekedhetik 
két igen érdekes uj taggal. Az egyik 
Sugár Károly, akit a Renaissancetól, 
a másik Uray Tivadar, akit az Uniótól 
hozott vissza Hevesi Sándor. 

— Mit csinál a Vezér ? 
— 0 már kezd elfáradni, ha nem is 

a színházi munkától, mert abban fárad-
hatatlan, hanem a sok ünnepléstől. Leg. 
utóbb Vágó László rendezett egy estélyt 
a jubiláns vezér tiszteletére. Az estély 
kitűnően sikerült, főpontja egy expresz-
szíonista színdarab volt vetített képek-
kel. Ötvenhét felvonásból állott a darab, 
„Beöthy László élete" volt a címe. Vágó 
Géza irta és maga olvasta fel. De volt 
azonkívül tűzijáték is, hangverseny is. 
Erről jut eszembe: még ennek a hónap-
nak a végén megint direktorjubilálás 
lesz. Krecsányi Ignácot, a hosszú éve-
ken át volt budai direktort, készül ünne-
pelni Kertész K. Róbert helyettes állam-
titkár védnöksége alatt egy bizottság 
abból az alkalomból, hogy a kedves 
„Krecsányi tata" most tölti be színházi 
működésének ötvenedik évfordulóját. 

— Mi újság a Fővárosi Operett Szín-
házban a nagy siker körül ? 

— Képzelhetik. Mindenkinek ragyog 
az arca a boldogságtól. Biller Irént a 
premíért kővető napon hosszú évekre 
olyan szerződéssel kötötte le a szinház, 
hogy a fiatal szubrett a legjobban fize-
tett magyar primadonnák közé emel-
kedett. Halmay Tiborral is uj szerző-

dést kötöttek. Neki egy régebbi meg-
állapodás erejénél fogva a jövő szezonra 
át kellett volna menni az Unióhoz ját-
szani, de Beöthy László és Roboz Imre 
barátságos tárgyalás után ugy intézték 
a dolgot, hogy az Unió mentesítette 
Halmayt, aki tehát továbbra is ott ma-
rad a Fővárosi Operett Színháznál. 

— És mi igaz Rátkai és a Fővárosi 
tárgyalásából ? 

— Semmi sem igaz belőle. Nem is 
lehet igaz, Rátkait még hosszabb szer-
ződés köti az Unióhoz. Marad a Király 
Színháznál. 

— Lehár elutazott már ? 
— El. Utolsó előtti nap a Hungáriá-

ban vacsorázott egész Európában ismert 
Louis Rosen-nel, a bécsi pénz fej edelem-
mel, aki régi jó baratja és Pesten jár-
ván első dolga volt megnézni a „Három 
gráciá'-t. Jegyet nem kaphatott már, 
végre is az igazgatósági páholy ven-
dége gyanánt nézte végig az előadást. 
Másnap délben pedig Vázsonyiékhoz volt 
hivatalos Lehár, ahol rajta kívül még 
egy nagy attrakció ebédelt: Leopoldine 
Konstantin. 

— Meddig játsszák a Három gráciát ? 
— Késő őszig. Hogy közben lesz-e 

nyári szünet vagy sem, az az időjárás-
tól függ. De megeshetik, hogy a leg-
dühösebb kánikula ellenére sem lehet 
szünetet tartani. 

— És mi következik a jövő szezonban ? 
— A híres-nevezetes „Pompadour" 

Fedák Sárival, aztán — ha idő marad 
rá — egy eredeti magyar operett, 
amelynek szövegét Heltai Jenő egy 
novellájából Martos Ferenc írja. 

— Mit szól Blumenthal a nagy siker-
hez ? 

— Amit szól, azt személyesen fogja 
megmondani, mert nemsokára Buda-
pestre jön. Ezúttal a családját is el-
hozza. Párisban fog találkozni Roboz 
Imrével, aki elébe utazik. 

— Apropó Blumenthal : ki megy ínos-
tanság Amerikába vendégszerepelni? 

— Kosáry Emma és Király Érnő a 
héten kötöttek szerződést Edward E. 
Berger amerikai színházi vállalkozóval 
egy vendégjátékra. „Az ezüst sirály'-t 
és a „Diadalmas asszony"-t fogják kinn 
játszani. Király márjuniusban athajózik 
az újvilágba. Ko*áry Emmy augusztus-
ban megy ki. Ősszel visszajönnek és 
folytatjak fellépéseiket a „Diadalmas 
asszony "-ban. Ezzel szemben tudok egy 
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amerikai primadonnáról, aki hazajön : 
Keleti Juliska itteni családja levelet 
kapott, amelyben a rég nem látott Juliska 
közli, hogy hazajön Pestre látogatóba. 
Azóta mar el is indult a hajója. 

— Mit tud még külföldi újságot ? 
— Például azt, hogy Mester Jenőt, 

a kitűnő magyar szobrászt, aki már 
évek óta Dániában lakik, most nevezték 
ki a hires dán képzőművészeti akadé-
mia tanárává. Azon a képeslapon, amit 
most kaptam tőle, azt irja, hogy külön-
ben is jól megy dolga. Egy szomorú 
hírem is van. New-Yorkban meghalt 
a Dolly Sisters mamája. A lányok Páris-
ban, ahol most valósággal ünneplik őket, 
kapták meg a szomorú hirt hozó kábelt. 

— Bécsből mi hir ? 
— Magyarokat érdeklő hir az, hogy 

mindnyájunk kedves és kacagtató is-
merősét, a „Vonósnégyes" cimü kis da-
rabot, megszerezte előadásra aKammer-
spiele. Salamon szerepét ott Moser 
fogja játszani. 

— Rég mesélt az Öreg Tyúkok Egye-
sületéről. 

— Az Ö. Ty. E. a minap tartotta 
szezonzáró ülését a Solti Hermin laká-
sán. Kökény Ilona az ülés fénypontja 

gyanánt egy külön ez alkalomra ké-
szült aktuális kupiét tartogatott, de 
mire a kupiéra került a sor, az idő ugy 
előrehaladt,hogy Solti Her m innék menni 
kellett játszani a Royal-Orfeumba. Az 
első strófát öltözködve hallgatta végig, 
a másik strófát a lépcsőházban énekelte 
utána Kökény Ilona, amig Solti lesietett 
a lépcsőn, a harmadik strófát pedig 
leénekelte neki a balkonról az utcára, 
amíg Solti kocsiba szállt. 

— Mi újság a társaságban ? 
— Érdekes házasságok. Cséry Miklós, 

vagy ahogy a társaságban hívják Titi, 
a héten házasságot kötött Jeszenszky 
Dórával, a nővérét pedig, a hires szép 
Cséry Sárit, egy Széchenyi gróf vette 
feleségül. 

— Hát a színházi világban nem megy 
férjhez senki ? 

— Dehogy nem. Schreiber György, 
akinek a közgazdasági világban igen 
jó hangzású neve van, most vette fele-
ségül Urai Böskét, az ismert táncosnőt. 
Kezüket csókolom. 

— Hova megy ? 
— Átmegyek Budára. Ott nincs ilyen 

meleg és Sebestyén Gézától biztosan 
hallok egy csomó kitűnő viccet. 

KONSTANTIN ÉS TÁRSULATA HAJÓN UTAZOTT EL BUDAPESTRŐL 
Alul : Frau Ritter, Leopoldine Konstantin, Lehár, Mia Waiden. Középső s o r b a n : Lundt, Burgschauspieler 

Zeska, Trude Hard, Dr. Fuchs , Ritter, Emmy Schleintz, Ernst Flemmich 
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Rovatvezető : GERHÁRD LAJOS 

Autón Bécsen, Ischlen, Balatonfüreden keresztül 
a Tattersalba 

Bécs, junius 13. 
(A Színházi Élet kiküldölt tadósitójától.) 

A Királyi Magyar Automobil Club és az 
Osztrákf Automobil Club rendezik azt a hatal-
mas autóversenyt, amely julius 10-ikén kezdő-
dött. A versenyrendezés ügyeinek élén állandó 
fáradhatatlan munkával áll Szelnár Aladár 
dr., a KMAC vezértitkára és Klein fregatt-
kapitány, az OeAC vezértitkára. A verseny 
rendezéséből derekas részt kértek maguknak 
Andrássy Sándor gróf, a KMAC elnöke, 
Belicska Sándor altábornagy, honvédelmi 
miniszter, Bláthy Ottó alelnök, Márkus Lajos 
ezredes, a sportbizottság elnöke, Haltenberger 
Samu igazgatósági tag, Déghy Ödön, Máry 
Dezső őrnagy, Jakab László százados. 

Hétfő az indulás napja. Uralkodó szin a 
piros-fehér-zöld : rengeteg földig érő és még 
sokkal több apró kis magyar zászló. Mázsá-
lássál kezdődik a verseny : Bécs külvároséban 

lévő Fross-Büssing-teheraulógyárban mérik 
le az autókat. Ott áll a sokféle verseny- és 
turaautó a bejáratnál, ahol ott látjuk Andrássy 
Sándor grófot és gróf Van der Straatent, az 
osztrák autóclub elnökét. A fárasztó, nehéz 
versenyen nagy számmal vesznek részt höl-
gyek, akik között ott látjuk Pálffy-Daun gróf-
nőt, gróf Bolza Rudolfnét, gróf Széchenyi 
Leát, gróf Pálffy Máriát, gróf Salm Hermannét, 
Szelnár Aladárnét, Croy hercegnét, Hock 
Pálnét, Delmár Walternét. 

A magyar versenyzők kocsijain mint ven-
dégek vesznek részt : Ickey Ferenc dr., a 
belügyminiszter titkára Isotta-Fraschini-kocsin, 
Gottlieb Albert Austro Daimlerjén Tihanyi 
Henrik, Delmár Walter bajnok a feleségével 
és Bilgen ezredessel startol. Bárány Oszkár 
Steyr-kocsiján utazik lncze Sándor, Freund 
Vilmos Itala-kocsiján Krisztinkovich Béla, 
Ledermann Pál Ipa-kocsiján Korda T.bor, 

BÁRÁNY OSZKÁR Stayr-kocsi ja a startnál. Vezeti : MÉHELY LÁSZLÓ. Ezen a kocsin vesz részt a ver-
senyen INCZE SÁNDOR a Színházi Élet szerkesztője Willing*r ío/v. 
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Az Osztrák"Magyar turaut résztvevői 

1. A. Grubanovits Presto kocsija. Vezető: Rózsa Ferdinánd. Ezen a kocsin van Rácz Vilmos, 
Az Est tudósitója. 2. Delmár Walter (Steyr). 3. Gottlieb Albert (Austro Daimler). 4. Deutsch 
Alfréd (Berliet). 5. Steifeld István (Steyr). Ezen a kocsin van Illés István az „Auto" szer" 

kesztője. 6. Gróf Andrássy Mihály (Steyr). 7. Feig] László (Spea). 8. Szini J. (Még). 
Willinger felv ételei 
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Bárány Oszkár kocsiján feleségén kivül 
Méhely László is utazik. 

A benevezett 50 versenyző közül csak 39 
indul: 21 magyar és 18 osztrák. A kocsikra 
vékony papirosból nagy startszámot ragasz-
tanak, sőt tartalékszámot is kap mindegyik 
kocsi, ha esetleg a fölragasztott szám leesnék. 

Az indulás előtti napon Van der Straaten 
gróf kastélyában vendégül látta valamennyi 
versenyzőt. Este az osztrák Autó-Klubban volt 
hideg souper. Legelsőnek Szelnár Aladár 
indul : ő vizsgálja az utat. A 8 és 6 hengeres 
nagy kocsik után jönnek a többiek, köztük 
kilenc versenyen kivül átló kocsi is. 

Első napon Wientöl Ischlig mennek a kocsik. 
Ischlből 309 km-es uton Klagenfurtba. 
Harmadik napon már Magyarországra fut-

nak be az autók ésBaloton füreden p hen nek. 
A negyedik napon pihenő Balatonfüreden, 

ahonnét yachtkirándulás indul Tihanyba. A 
pihenőnap társasvacsorával végződött a Grand 
Ho'el éttermében. 

A turauton résztvevő kocsik junius 15 ikén 
Budapesten vonulnak ét a parádi etape-állo-
másra és 16-án térnek vissza ismét a fővá-
rosba. Az autók junius 15-iki bevonulásának 
ideje délelőtt 11 órától délután 5 óráig. Meg 
kelí emlékezni a fogadtatások rendezőiről. 
Váncza Mihály a szolnoki városi iparvállala-
latok igazgatója megértő készséggel jár a klub 
kezére minden kérdésben. Balatonfüreden 
Brinzay Aurél fürdőigazgató, Bubits Tivadar 
főszolgabíró, Vaszary Ernő igazgató, Schmidt 
egvetemi tanár, főorvos fogadták a verseny-
zőket. A Királyi Magyar Automobil Club ré-
széről Nagy Dezső miniszteri tanácsos fogadja 
a befutó versenyzőket- A parád_i helyi rende-
zés lelke Sziráky Oszkár fü.dőga/gato Kopál 
Ferenc uradalmi intéző és Schiffler Ottmár. 

Az autóverseny harmadik napjának különö-
sen az a része érdemel emiitest, amikor Sü-
megen haladtak át az autók. Itt József főher-
ceg várta az autókat és ő vezette be a ver-
senyzőket Balatonfüredre. A főhercegnek terve 
egyébként, hogy Bafatonfüredről végigvezesse 
a versenyt a hatralévő útvonalon a tattersali 
célig. Itt megjelenik a versenyzők fogadtatá-
sára Horthy Miklós kormányzó. 

Érdekesek a kitűzött dijak, amelyeknek so-
réban ott találjuk többek közt az Osztrák 
Automobil Club aranyozott serlegét, a Királyi 
Magyar Automobil Club diszes ezüst serlegét, 
Andrássy gróf arany serleget, a honvédelmi 
miniszter ezüst tintatarlójat, a kereskedelem-
ügyi miniszter ezüst tintatartóját, a belügy-
miniszter diszes bőrkötésű autó-naplóját. A 
versenyen a Graf & Stift, Isotta. Fraschini, 
Nesseldorfer-Tatra, Austro-Daimler. Lancia 
Benz, Rába, Steyr, Mercedes, Berliet, Adler, 
Itala, Ipa, Presto, Austro-Fiat, Opel, Aurea, 
Fiat 501, Aga, Citroen, Mág és Baja gyárt-
mányú kocsik indultak. Az eredményt vasár-
nap, junius 17 ikén hirdetik ki a K. M. A. C. 
helyiségében (IV. Apponyi-tér 1). 

* 
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Az osztrák'magyar turaut résztvevői 

V r ^ ' R ? b f l ' , " - Freund Vilmos (Itala), DI. Gut tmann Emil (Steyr), IV. Höcker Fr ieves (Mátrí 
V. Gorove Antal (Raba), VI. Urbán Zsigmond (Fiat), VII. Szilágyi Miklós (Aga), VIII. Udvardi G y ô ï S (Rábf 

Willing, linger lelv. 
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Spa, Aga, Citroen 
A Hungária autógyár és automobilkeres-

kedelmi rt. pompás három típust indított a 
turautra a győzelem legszebb reményében. A 
verseny hallgatólagos favoritját A Spa kocsit 

AGA 

maga 
Feigl 

László 
igazgató 

vezeti. A 
kitűnő to-

és óránkint 95 kilóméteres sebesség fő 
jellemzői a kvalitásos márkának, amelyet 
Feledi Pál az osztrák Tourist-Trophy és szá-
mos motorkerékpárverseny győztese vezet. 

A harmadik kocsi a frankfuJti gyártmányú 
4 hengeres Adler. 35/40 Hp ; 85 X 135 furat 

és löket; 3'13 lt. űrtartalom 
összsúly és óránkint 

kb. 120 km.-es sebesség a 
főbb adatai. Galgóczi Heteés 
Sándor vezeti. 

Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy a turaét egyik sánsza, 
a 4/10 Hp. Citroen, Csillaghy 
igazgató vezetése alatt kény-
telen volt a turauttól távol 
maradni. Helyette azonban 
a turaut magyar részét ver-

senyen kivül 
5 Hp, Citroen 

túrakocsin 
Kelemen La-
jos igazgató 
végigturázza. 
A remekbe 
készült fran-
cia kiskocsi-
nak 55 X 70 
furatéslöket-, 
0955 lt. űr-
tartalom- és 

rinoi mar-

tesz'i ê nemben az ősszel ^ 
startoló kocsik között. - ' * * - • J«"""—• , 

A sorrendben második S p A a kormánynál FEIGL LÁSZLÓVal 
a berlini Aga-kocsi, a 
kiskocsik ideális tipusa. 6/20 Hp., 4 hen- 490 kg. összsúlya van. 
geres blokkmotor; 6 4 X 1 1 0 löket és furat. A gyér vállalata a Dandy garage, ahol bár-
1*41 lt. hengerűrtartalmú: kb. 10™U összsúly mely időben elegáns bérautók rendelhetők. 
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Biller Irén és Harmath Hilda vidéki futballmérkőzésen 
A színészek és a filmesek múltkori nagy-

szerűen sikerült és érdekes futballmérkőzése 
után egészen természetes dolognak találjuk, 
hogy futballcsapataik nem fejezik be mükö-
d é ü k e t , hanem vidéki körútra indulnak. A 
főváros közönsége után nagyobb vidéki 
városainkban is hadd lássák, hogy nem csak 
szerepekhez értenek színészeink és nemcsak 
a mozik sorsát irányítják a filmesek, hanem 
lelkes hivei az egészséges ernbersportnak is. 
Hét színész és négy filmes állt össze, hogy 
vidéki turnéra induljanak. 

A turnénak egész eredeti programmja van, 
az, hogy nemcsak futballmérkőzésből áll a 
vidéki szereplés, hanem a filmesek befolyá-
sát fölhasználva a városok legnagyobb és 
legnépszerűbb mozijában mérkőzés után a 
színészek kabaré-előadást rendeznek. Ter» 
mészetesen a mérkőzés nem ugy, mint a 
fővárosban színészek kontra filmesek folyik 
le, hanem a kombinált szinész-filmes-csepat 
a város legerősebb és legismertebb futball-
csapatát hivja ki barátságos mérkőzésre. 

A színészek közül, akik a vidéki futball-
vendégszereplésen résztvesznek, kiemeljük 
a László Andor, Halmay Tibor és Baló Ele-
mér nevét és megemlítjük azt is, hogy a 

vidéki szereplésekre állandóan két kedves 
színésznőnk is kirándul. A művészcsapatnak 
állandó kísérője lesz Biller Irén és Harmath 
Hilda, akik minden mérkőzést kedves szen-
zációvá avatnak azzal, hogy az ő kezdő-
rugásukkal indul meg a mérkőzés. Ez még 
nem minden, mert a mérkőzés után szinész-
kollegáikkal együtt ők is szerepelnek a ka-
baré-előadáson : szólókkal és darabokkal 
lépnek föl. Lehetetlen, hogy ilyen ötletes, 
talpraesett vállalkozásnak ne legyen város-
ról-városra állandó sikere a sportközönség 
és a szinházkedvelő publikum köreiben egy-
aránt. Nyáron a legtöbb vidéki színház úgyis 
bezárja kapuit, viszont a fővárosi síinészek 
ráérnek és igy legalább művészetüket a 
vidéki városok is megismerik. 

Az ottani futball-klubok pedig semmi-
esetre sem fogják rossznéven venni a fővá-
rosiaknak ezt a kis vendégszereplését, talán 
még akkor sem, ha néha-néha egy kis 
vereséget szenvednek. Utoljára hagytuk, 
mint kellemes szenzációt azt, hogy a sziné-
szek futball- csapatában szerepelnek mojdnem 
az összes pesti komikusok. A csapat össze-
állításban ott találjuk Halmay neve mellett 
Dénes Oszkár és Dezsőffy László neveit. 

Magyarország 1923. évi bajnokcsapata 
a Magyar Testgyakorlók Köre, amely már 10-edszer nyerte el a legszebb tropheumot. 
A kék—fehérek a legmegbízhatóbb játékosok, akik külföldön is győzelmet-győzelemre 

halmoznak. 
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A gépemberek 
A sport a legélőbb valóság, mert abban 

soha sincsen szünet. Elmúlt a fulballszezon, 
hogy már helyébe lépjen a motor- és kerék-
pár-láz. 

Különösen Amerikában divatos ez a sport, 
de már nálunk is szűknek bizonyul a jó öreg 
Millenáris, amikor megjelennek rajta a hazai 
és külföldi „gépemberek" filigrán gépeiken 
olyan mótorkolosszusok u'án, amelyeknek a 
puffogása fölér a harcterek lármájával. 

Ebben az izgalmas levegőben kilométere-
ken át folyik a hajsza a győzelemért, amely 
sokszor egy „tenyér-, vagy éppen gummi-
szélesség"-en múlik. 

És ezeknek a versenyeknek a közönsége 
a legbájosabb a világon. A győztest — bárki 
legyen az — virágokkal halmozzák el és gé-
pestől együtt emelik a levegőbe. Nem ritkán 
össze is csókolják őket, de sohasem — fér-
fiak. 

C. Puhrer és F. Peresson Budapestre jön-
nek. A pesti kerékpáros közönség ket ked-
vence értesitelte a Condor K. E. vezetőségét, 
hogy junius 17-iki pályaveisenyükön részt 
óhajtanak venni. Ausztria két legjobb ama ' 
tőrjét — akiket a tandemversenyekben még nem 
gycztek le — tehát kétévi távollét után ismét 
viszontlátja közönségünk. 

MiHenáris-páíya. 
H. Kaleta, C. Puhrer 

és F. Peresson 
indáinak 

az első nemzetközi 
kerékpárversenyen 

v a s á r n a p délután 4 őraKor 

Kaleta, aki tavaly Tóth és Bartos fölött 
győzelmet aratott, értesítette őket, hogy haj-
landó nekik revansot adni. A magyar bajno-
kok elfogadták a revansra szóló hívást és 
annak lefutására junius 17-ét jelölték meg. 
Kaleta, akinek erre a nepra külföldi kötele-
zettsége ven, inkább lemondta azt és biztos 
induló a vasárnapi nemzetközi versenyen. 

„Amikor a közönség is" beszáll 
a ringbe 

Havannában történt az elmúlt héten, hogy 
a két ex vilegbajnok : a nálunk is járt néger 
Jack Johnson és Jack Thompson egy 10 me-
netre tervezett mérkőzésben találkoztak. A 
két nagy rutinée ugy látszik nem akarta egy-
mást „égetni" és mindenképpen eldöntetlenre 
dolgoztak. A szakértő publikum azonban már 
a 2. menetben észrevette a mókázást és han-
gos közbekiáltozásokkal adott elégedetlenke-
désének kifejezést. Mikor azonban ez sem 
hasznait, a 7. roundban berontottak a ringbe, 
pillanatok alatt szétrombolták és a két nagy 
mutatvány-hős csak jó légtechnikájának kö-
szönhette, hogy a „knock- out"- tói megmenekült. 
A havannai boxszövetség sem'maradt tétlen, 
mert mindkét sampiont elitélte 5—500 dollárra. 

AZ MTK ATLÉTIKAI VERSENYÉN A 100 MÉTERES FUTÂS FINISE 
Balról jobbra : Ruzicska, Veress és gróf Bethlen. Kcrny felv. 
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v 

A VASÁRNAPI MOTORVERSENY 
1) 1000 m. előverseny — Start — Kovács Lajos , Eigner, Uhareczky, Havas i 2) 1000 m. főverseny 

győz tese i : Burghardt (második) 3) Uhareczky (első) — 4) Kaszala első magyar gyár tmányú vízhűtéses 
ával. Lőrincz Béla készítette, 16 lóerős, 4 8 ! 0 fordulatszám percenkint — 5) 20 km. motorvezetéses 

kerékpárverseny a két Bartossal. — 6) 20 km. motorvezetéses kerékpárverseny — motorok s tar t ja . 
Kerny felvételei 
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Lucsi 
Nincs biztosabb jele 

valamely sport nép-
szerűségének, mint ha 
legexponéltabb műve-
lői közszeretetben álla-
nak és hogyha nevük 
egyet jelent magával 
az általuk űzött sport-
tal. Már pedig az a 
sok ezer ember, aki a 

budapesti ügetőver-
seny hűséges látogató-
ja, kivétel nélkül ismeri 

és szereti Lucsit, az 1923 versenyév ezidő-
szerinti champion-hajtóját, aki úgyis mint 
tréner és úgyis mint hajtómüvész, már évek 
óta vezetőszerepet játszik ügető üzemünkben. 
Sok-sok sikere nem a véletlen müve, hanem 
a rátermettség, a fáradtságot nem ismerő 
komoly.kitartó munka megérdemelt gyümölcse. 

Lucsi neve annyira átment a köztudatba, 
hogy szinte resteljük leleplezni, hogy valódi 
neve Giulio Cassolini. És ha már ezt a tit-
kot elárultuk, illik, hogy a publikum ked-. 
vencének néhány életrajzi adatát iá közöl-
jük. Lucsi 1894-ben Triesztben született. Atyja 
Carlo Cassolini, fia Genua leghíresebb is-
tállómesterének, kezdetben mint jockey, ké-
sőbb mint ügető idomitó és hajtó működött. 
Több mint husz éve mér, hogy állandóan 
Bécsben telepedett le, ahol aktivitásénak egész 
ideje alatt elsőrangú szerepet játszott Bécs 
fejlett ügető-üzemében: Egyeilen fia, apja-
anyja szemefénye, a dédelgetett Lucsi, atyja 
elismert istállójában nőtt fel és már Iegzsen-
gébb gyermekkorában sok tanújelét adta, 
hogy talentumos sportcsalád sarja. Amikor 
más gyerekeket még hátulgombolóban a pesz-
tonka vezet az iskolába, Lucsi már akkor 
ponny hátén nyargalászott a bécsi utcákon 
és a Prater környékének összes elemistái 
irigységgel vegyés csodálattal adóztak kolle-
gájuknak, aki talán egyedül volt akkor a 
bécsi prairiek cowboyja. 

Mi sem természetesebb, hogy ilyen hajla-
mok mellett Papa Carlo, mint ahogy ma is 
mindenki hivja Carlo bácsit, aki friss erőben 
és páratlan szorgalommal vezeti fiának egy fő-

úri szalont megszégyenítő tisztaságú városligeti 
istállóját — hamar munkára fogta nagyon is 
élénk csemetéjét és munkájának azonnal gyü-
mölcsét is látta : fiacskája tanonc idejének 
három első évében egymásután champion 
volt az apprenticek között. Ettől kezdve utja 
megszakítás nélkül már csak felfelé vezet. Ö 
állította fel Pierrot nevű lovával Europa gyor-
sasági rekordját 28V& mp.-es angolmérföld 
idejével, ami 1'19-es kilométer időnek felel 
meg. Amikor Triesztben, majd később Baden-
ben ügető-lovaglásokat rendeztek, természetes, 
hogy mindkét helyen Lucsi volt a cham-
pion. Idei legszebb hajtását most vasárnap 
produkálta, amikor a klasszikus Nemzeti díj-
ban Ultramarin, Árvalegény és Therese ellen 
Éva lányát hozta be elsőnek gyönyörűen be-
osztott hajtás és idegizgató finish után a kö-
zönség frenetikus tapsvihara között. 

Mestersége mellett Lucsi, hogy hol vette, 
nem tudjuk, de tudott magának időt szakí-
tani minden sport művelésére, kitűnő lovas, 
tornász, vivó, uszó, futó, nagyszerű táncos, 
kellemes csevegő és horribile dictu — sza-
badidejét olvasással tölti. Bécsben élő olasz 
lévén, a világháború megakasztotta pályáját 
és négy éven ét nem hajthatott nyilvános 
versenyben. Budapest volt az első város, ahol 
még a háború folyamán megengedték az ide-
gen alattvalóknak mesterségük folytatását. Azóta 
ide tette át a Cassolini család működésének 
szinterét, sikert-sikerre halmozva. 

GARANTIE 
francia ügető . A nyeregben Cassolini ül 
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A bécsi „Modepreis" A báró Wenckheim emlékverseny 
A magyar Derby kilátásai A Molványhidi ménes crackjei 

Vasárnap délután is . 
mét fényes ünnepe volt 
a Freudenaunak. A Mode-
preist futották a legna-
gyobb külsőségek közt. 
A versenyt a báró Sprin-
ger- féle (Lpsvári ménes) 
Ascanio nyerte meg nyer-
gében, a kis Takáts gye-
rekkel, mig második Co-
lonell Romanelli (lov. Ja-
nek Géza) a Rothschild 
crack lett. A versenyben 
indultak még Marburg 
(3 ik), Trojaner (4-ik), 
Dardanos és Gangrs. A 
bizonytalan idő ellenére 
is Bécs összes, szép 
hölgyei zsúfolásig meg-
töltötték a t r i b ü n ö k e t 
s mondhatni, hogy a hölgyek divatbemuta-
tójának sokkal nagyobb sikere volt, mint a 
Modepreisnak sportértéke. 

Alagon a Magyar Lovaregylet derbymee-
tingje folyik. Legújabb és legszenzációsabb 
eseményeinek egyike : a báró Wenckheim-
emlékverseny, amelyben Argos (Nagy G.) és 
Oda neki (Hofbauer) megverték a nagy favo' 
ii' Bien Venut (Pretzner). 

A jövő vasárnap és az egész meeting 
szenzációja a Magyar Derby lesz, amelyben 
az istállók jelenlegi diszpozíciói szerint 
starthoz várhatók : Ascanio, F. Béla bácsi, 
Simson, Argos, Babérág, Pásztordal és Sán-
dor. A legtöbb hive Ascaniónak van, de 
F. Béla bácsiban is nagyon sokan biznak és 
sokan jó szereplést várnak Argostól is. 

Az ügetőversenyek is változatlanul lekötik 
a budapesti sportkedvelők 
érdeklődését. Legutóbb Nó-
vák György tréner aratott 
néhány igen szép sikert a 
gondjaira bizott Molványhidi 
ménes crackjeivel, melyek 
közül a két legjobbnak Kan' 
purka és Weingartshofnak 
képeit közöljük. A Molvány-
hidi ménes passzionétus és 
áldozatkész tulajdonosa: 
Grubanovits Ákos ur egyéb-
ként Budapesten már hosszú 
éveken át ismert all-round 
atléta, aki az embersportban 
már szép diadalokat aratott. 
Most ménese szakszerű ve-
zetésére fordit sok gondot és 
szenvedélyes automobiliste, 
jelenleg is a magyar-osztrák 
túraverseny ben vesz részt. 

WEINGARTSHOF 4 é . p. m. 
(G aur Páva G. IV. T.) ezidén 5 első, 3 második és 1 harmadik dijai 
nyert. Legjobb ideje 1: 9 - 9 . Sulkyjében t rénere Nóvák György, előtte 

gazdája Grubanovits Ákos ur, a Molványhidi í r é n e s tulajdonosa áll. 

KANPURKA 3 é. s. m. 
(Körmend—Comme) ezévben nyert 2 első, 2 második, 3 harmadik dijat. 
Á sulkyben Nóvák György t réner . A lovat Grubanovits Ákos ur a 

Molványhidi-ménes tula jdonosa fogja 
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Kedves és mpgható szerelmi történet szín-
helye volt szombaton a Fővárosi Cirkusz. 
Tulajdonképen nem riportot kellene irni róla, 
hanem versben illenék tárgyalni az esetet, de 
legalább is finom beszélyt kellene irni róla, 
dúsan fűszerezve jelzőkkel és holdvilággal, 
m d y a városligeti tó vizével kacérkodik és 
arról is lehetne irni, hogy idáig a Cirkuszig 
hallatszik a ligeti vendéglők czigánymuzsikája. 
Mert olyan finom és megható a történet, 
hogy belepirul a fekete betű, mint egy sze' 
relmes néger szeladon. 

A hős egy pesti banktisztviselő, kifogásta-
lanul vasalt ruhában, káprázatos nyakkendő' 
vei és 24 évvel. A hősnő pedig Martha Farra 
a csodálatos és szőke vaskirálynő, akinek 
olyan a bokája, mint egy spanyol infáns-
nőjé és a karjai, melyekkel a vasat hajlítja, 
arra születtek, hogy virágot tépjen velük egy 
ófrancia parkban. Szerepelnek még : Hanus' 
i en ur, Martha Farra partnere, Könyöt és 
Grünfeld urak, a Cirkusz igazgatói, Wild• 
mann ur, a Cirkusz titkára és a gyönyörű' 
séges Sparber Oly, aki azonban a történet-
ben nem szól egy szót sem. 

A hős, a jól vasalt bankhivatalnok, köz-
ismert a cirkuszban. Azért közismert, mert 
mióta Martha Farra fellép, minden áldott 
este ott ül az első sorban, olyan pillantáso-
kat vetve a vaskirálynő felé, melyek egyen-
értékűek a vallomással. Hallatlan és leírha-
tatlan izgalommal, főzötten és szerelmesen 
ült a szegény bankhivatalnok az első sorban 
és a jegyszedők mér néven szólították, ugy 
ismerték, az ellenállkatatlan Zoli ő rajta pró-
bálta ki minden viccét. Nagyon szimpatikus 
volt mindenkinek a szerelmes bankhivatal-
iiok, csak Martha Farra nem méltatta pil-
lantásra sem. Pedig szegényke mindent el-
követett, hogy magéra vonja a művésznő 
figyelmét. Amikor a közönség között végig-
viszik a vasrudat, melyet Martha Farra meg-
hajlít, ő tapogatta legtovább. Nem azért, 
hogy meggyőződjék róla, hogy hajlithatat-
lan-e a vas, hanem, hogy érezze rajta 
Martha Farra kezenyomát. Amikor a vas-
királynő végigmegy a nézőtér széksorai közt, 
hogy megmutassa : milyen nyomokat ha-
gyott a csodálatos hátán a vasszögpárna, 
hiába figyelmeztetett Roland Róbert min-
denkit, hogy nem szabad a művés-znőt uijal 
sem érinteni. A bankhivatalnok nem állta 
meg, hogy végig ne simítsa Martha Farra 
vállát. Még ekkor sem vette tudomásul 
Martha Farra szemrebbenéssel sem a bank-
hivatalnokot és a hatalmas rózsacsokrokat, 
melyeket a szerelmes estéről-estére bekül-
dött az öltözőbe. 

Amikor az uniformisos szolgák kicipelik a 
porondra a hatalmas termésköveket, miket 
Martha Farra testére szoktak helyezni és 

Egy szenzációs szerelmi történet hiteles és meg" 
ható leírása 

felszóllitják a közönséget, hogy emeljék fel 
a köveket, a bankhivatalnok addig emel-
gette az édes terhet, hogy belepirult és bele' 
remegett minden izma és apró veritékcsep-
pek elöntötték a homlokát. Egy szép este 
pedig nem birt uralkodni magéva ráhajolt a 
kövekre és végigcsokolta valamennyit. Ezt 
már nem lehetett észre nem venni és Ha-
nussen ur mosolyogva kérdezte tőle : 

— Ugyebár ön szerelmes ? 
— Igen, — rebegte átszellemült arccal a 

bankhivatalnok. 
— Akkor be fogom mutatni a művésznőnek. 
Martha Farra előrelépett és kezet fogott a 

bankhivatalnokkal. Ugy fogott kezet vele, 
mintha vasrúd lenne a szegény szerelmesnek 
a keze és szinte hallatszott, hogy ropognak 
a csontjai a szerelmes kézfogásnál. 

— Hát szerelmes kegyed ? — kérdezte mo-
solyogva Martha Farra és szelíden megsimo-
gatta a bankhivatalnok arcét. Mondanom sem 
kell, hogy kicsit belepirosodott ebbe a simo-
gatásba a bankhivatalnok. Sőt nemcsak bele-
pirosodott, de némileg és helyenként a bőr 
is lejött az arcáról. 

— Hét nagyon szerelmes belém ? — kér-
dezte ismét Martha Farra. 

És ekkor csudálatos dolog történt. A resz-
kető, remegő, összetört bankhivatalnok da-
dogva kissé, de mégis hallhatóan a követke-
zőt mondta : 

— Igen kérem, szerelmes vagyok, de nem 
önbe, hanem Sparber Olyba és nem tudom, 
hogy miért tetszik igy összetörni a kezemet és 
lehúzni a bőrt a képemről, amikor én n^m 
tehetek semmiről semmit, én nem is ön miatt 
járok ide minden este, hanem azért, hogy gyö' 
nyörködjem a Sparber Oly táncéban. 

És a szegény bankhivatalnok elkezdett sirni. 
A közönség pedig ugy megtapsolta, mintha 
Romeo állt volna személyesen ott a porond 
közepén vasalt nadrágban, lenyúzott képpel. 

Könyöt és Grünfeld igazgató urak pedig 
azonnal intézkedtek, hogy Wildmann ur szer-
ződtesse le a bankhivatalnokot a cirkuszhoz 
Augusztnak. Hogy mindig Sparber Oly köze-
lében lehessen. 

Mert Könyöt és Grünfeld uraknak van 
szivük Ők szívesen pártfogolják a szerel-
meseket. 

Börzetip 
Van papir, melyre a börziáner 
Bebakik és a pénze rámegy, 
Talán ez is jobb volna rögtön, 
Ha Darvas Lili játszaná meg. 

KÁLMÁN JENŐ 
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Budapestre jön a Huckleberry Finn í 
Amerika legszebb asszonyai é s legérdekesebb férfiak kisérik 

Amerikában két világcég vivja élet-halál 
harcát a filmpiacon való elsőbbségért. 
Az egyik a Famous Player (Paramout), 
a másik az Associated First National. 
Ami érdekes, hatalmas és szenzációs Ame-
rikában készül, az mind ennek a két ret-
tentő méretű, mesés gazdagságú vállalat-
nak a gyárából kerül ki. Képzelhető tehát, 
hogy milyen lehet az a küzdelem, amelyet ez 
a két félelmetes ellenfél egymással folytat I 
Ha az egyik egy olyan filmet készit, amelyik 
husz millió dollárba kerül, a másik rádup-
láz egy negyven mil-
lióssal, ha az egyik 
leszerződteti Wallace 
Reydtet, a másik Con-
stanbe és Norma Tal-
madge szerződtetésé-
vel válaszol. Ma úgy-
szólván egész Amerika 
ezt a küzdelmet figyeli, 
amely végeredményben 
a legragyogóbb filmek-
kel gazdagítja a film-
világot. Ezért hat hát 
a szenzáció erejével az 
a hir, amely most 
került nyilvánosságra, 
hogy Szigeti László, a 
Magyar-Osztrák film-
ipari rt. igazgatója Lon-
donban és Berlinben 
fantasztikus áldozatok 
árén mindkét gyár 
legjobb produkcióit le-
kötötte, összesen mint-
egy harminc nagysza-
bású attrakciót Felke-
restük Szigeti László di-
rektort, aki mindenben 
megerősítette értesülé-
sünket, sőt fel is mu-
tatta a leköttött filmek 
jegyzékét. 

íme, mondotta, itt van a Huckleberry Finn, 
amelynek főszerepét Wesley Barry játssza és 
amelyik ép en olyan kivételes filmsikerü film-
karriért futott be, mint annak idején Mark Twain 
eredeti regénye, amelyikből készült. Amint 
látja, van egy sereg Walace Reid, Norma és 
Constance Talmadge, Dorthy Dalton, David 
Butler, Charles Ray, Fatty, With Douglas fil-
men. Hogy a közönségnek fogalma legyen 

Jelenet az „Álarcos táncosnő" cimü 
Magyar-Osztrák filmből 

[Corvin és Tómnzi) 

arról, hogy ezek a képek mit jelentenek» 
ahhoz szükséges annyit tudni, hogy Angliában 
évente kétszer jelenik meg egy filmszakkönyv, 
amelyben a világ összes megjelent filmjei 
fel vannak sorolva és az egyes nevek mel-
lett ott áll az indexszám is, amely azt jelenti, 
hogy a filmnek milyen a művészi értéke és 
milyen sikert ért el. Nézze, itt van például a 
Fiacskám, Jackie Coogan hires filmje. Amint 
látja, ;az indexszáma 71. Vagyis tekintve, 
hottv az indexszám egynél kezdődik és száz-
nál'-végződik és minél magasabb, annál jobb 

a film, a filmet az úgy-
nevezett elsőrendű, jól 
menő képek közé so-
rozza a könyv. Ezzel 
szemben ime az álta-
lam beszerzett képekre 
vonatkozó indexszá-
mok. Például a Hotten • 
tota vagy a Huckle-
berry Finn. Az index-
számuk 78, vagyis hét 
ponttal jobbak, mint a 
Fiacskám. És egyetlen 
egy olyan filmem sin-
csen, amelyik a hetve-
nes indexszámnál ala-
csonyabb lenne, vagyis 
mind a harminc fil-
men Amerika legelső-
rendű termékei közé 
tartozik. Példátlanul 
nagy összeget kellett ér-
tük fizetnem, de meg-
győződésem, hogy az 
augusztus hónapban 
tervezett három napig 
tartó első bemutatóm 
mindjárt meg fogja 
győzni a szakköröket, 
hogy filmjeim megérték 
a nagy áldozatot. Ennél 
jobb és szebb attrakci-

ókat a mai filmtechnika nem produkálhat. És 
mindennek tetejébe lekötöttem négy Luciano 
Albertini és két Helena Makouszka-filmet is, 
melyeknek dicséretét már hónapok óta zengi 
az egész világ filmsajtója. Mondhatom, hogy 
üzleti céljaimmal még jobban ambicionálom 
azon művészi becsvágyam kielégítését, hogy 
Budapest közönségével a legszebb és legér-
tékesebb filmeket megismertessem. 
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A magyar filmváros 
Ahol a l egszebb filmeket készítik 

Az Úristen bizonyára előrelátta, hogy 
milyen szűkös viszonyok között kell egykor 
küzdenie a magyar filmgyártásnak és ezért 
teremtelte meg Tatát, ahol együvé halmozta 
mindazt a sok szépséget, amelyet a külföl-
dön külön e célra épitett filmvárosokban 
lehet csak megtalálni. Mert ebben az isten-
áldotta szép városkában mindent megtalálni, 
ami csak szép és festői. Van ott hatalmas 
park, nagykiterjedésű, gyö-
nyörű fék közé ékelt tó, víz-
esés, hattyú, sziklák, vízima-
lom, remek kastély, falusi 
rész, velencei tájék . . . Nem 
csoda, ha minden magyar 
rendező felkeresi időnként és 
bizony alig van olyan magyar 
film, amelynek légalább egy-
két jelenete n^ Tatán készült 
volna. Érthető tehát, hogy 
a tatai lakosok már szinte 
várják a filmtruppok érke-
zését és valósággal beren-
dezkedtek azok fogadtatására. 
Szakértően nézik a felvétele-
ket, útbaigazítják a segéd-
rendezőket, megmutatják a leghatásosabb 
motívumokat. Ha statisztákra van szükség 
hát sehol különbeket nem találni, mint Tatán' 

ahol má r 

majdnem 
mindegyik 
bennszülött 
játszott egy-
szer-kétszer 
filmen. Va-
lóságos Psi-
landerek és 
Asta Niel-
senek van-
nak itt Ta-

tán, akik 
szinte lelke-

sedéssel és [ambícióval készülnek sze-
repeikre. Az előzékeny Eszterházy gró-
fék készséggel kölcsönzik diszhintóikat, 
hires szépségű paripáikat, egyenruhás cse-

A MAGYAR FILMVÁROSBAN 
Lázár Gida. Muzsnay Bécy, Ba-

loghné és Balogh István 

BALOGHNÉ ÉS LÓTH ILA MULAT 

Iédségüket a filmfelvétel céljaira. Van is 
hát állandóan forgalom Tatán. Legulóbb 
Balogh Béla és a felesége voltak ott 
Muzsnai Bécivel, Lóth llával, Vándory 
Gusztáv, Lázár Gida és Mészáros Gyulával. 
Vagy egy hetet töltöttek ott, reggeltől estig 
folyt a munka, persze nem minden baj nél-
kül, mert bizony a megérkezés két első nap-
ját az eső rontotta el, azután a kis Lázár 

Gida lett beteg. De a végén 
mégis csak sikerült a „Lélek-
látó órás" külső felvételeit 
befejezni és ennek örömére 
hét országra szóló mulatságot 
csapott a kis társaság. A 
részletekről nem adtak ki 
jelentést, csak annyi bizonyos, 
hogy aznap éjszaka senki-
sem feküdti le, hanem ugy 
vonultak ki hajnalban a 
vasúthoz, egyenesen a ven-
déglőből, ahol még akkor is 
húzta a cigány, aki egyébként 
a filmen mint filmszínész 
aratott előzőleg jelentékeny 
sikert. 

íme: néhány adat a magyar filmgyártás 
kulisszatitkaiból. Szeretnénk hinni, hogy újból 
föllendül a magyar filmgyártás és rövidesen 
el fogja érni 
virágkorát. 
Ha filmgyá-

raink ez 
első magyar 
film elké-
szülésétől 
állandóan 
dolgoztak 

volna, ma 
már köny-
nyen fölve-
vehetnénka 
külfölddel a 
versenyt, A lelkesedés, a kedv megvan a mun-
kához, csak legyen kitartás és kellő anyagi 
támasz is, amely elősegíti filmkultúránk újjá-
éledését. 

FÓPRÓB<V A -SZERELMI 
VALLOMÁSBÓL" 

Baloghné és Mészáros Gyula 



Jelenet a „Kainbélyeg" cimii Orion-filmböl (Corvin és Tómozi) 

Egy amerikai csábitó borzalmas büntetése 
Nem csak gyönyörűség terem az arany országában 

Mindenhez értenek ezek az amerikaiak. 
Muszáj irigyelni őket. Még fantáziájuk is van, 
amit pedig az európai irók eddig maguknak 
véltek kisajátítani. Bizony az uj amerikai fil-
meken az irói képzeletnek olyan buja szárnya" 
lásában gyönyörködhetünk, amelyek méltóan 
versenyeznek Dumas vagy Sue hires mese-
szövő képességével. Önkéntelenül erre kell 
gondolnunk, mikor a Corvin és Tómozi uj 
műsorán szereplő nagy hétfelvonásos ame-
rikai drámát, a Kain bélyegét nézzük végig. 
Már maga a környezet is, ahová a cselek-
mény vezet, a legfestőibbek közé tartozik. 
Alaska véresen vadregényes, arannyal és 
bűnnel terhes világában indul a történet, 
amelynek központjában egy Barclay nevű 
vándorszínész áll, aki itt él a szerencsét pró-
bálók gyanús társaságában. A sok romlott, 
pénzsóvár, bűnre, tolvajlására minden pilla-
natban kész ember között mint egy ekzotikus 
virág hajt ki Alice, egy árva, fiatal lány, akit 
balvégzete Barclay közelébe sodor. A züllött 
ember elcsábítja a leányt és azután lelket-
lenül elhagyja. A sors ekkor Alicehoz vezeti 
Gillt, egy újonnan bevándorolt, ágról szakadt 
szegény aranyásót, aki megbocsájtja Alice 
múltját és elveszi feleségül. Csendesen és 
eseménytelenül élnek egy ideig, de akkor 
váratlanul felbukkan újra Barclay és Alice 
szivében, mintegy hipnotikus varázslat hatása 
alatt, újra fellobog a régi szenvedély. Gill 
megtudja, hogy felesége megcsalja és elüldözi 

a házából. Éjnek idején barangol Alice csábi-
tójával a hómezőkön és félig megfagyva talál-
nak rájuk az emberek, akik a korcsmába 
viszik őket. Itt a korcsmában akad újra rájuk 
Gill, aki mélységes elkeseredésében most már 
maga mond buc«ut eddigi környezetének és 
eltűnik, elvándorol A végzet szeszélye pedig 
ugy akarja, hogy Gill éppen szerencsétlen-
sége folytén találja meg kóborlása során azt 
az aranyérccel bővelkedő helyet, amelynek 
kincsei révén csakhamar Alaska egyik leg-
gazdagabb embere lesz, álnév alatt és 
egész falvakat épít fel. ő maga évekig nem 
megy az emberek közé, a természetben keres 
és talál feledést. De egy napon mégis útnak 
indul, meg akarja nézni, hogy boldogok-e az 
emberek, akik az ő általa alapított farm-
városban laknak ? És ekkor az egyik lebujban 
Alicet látja viszont, lezüllötten, elaljasulva. A 
boldogtalan nő iszonyodva meséli el, hogy 
mint tartja őt még mindig hatalmában az a 
szörnyeteg, aki egész életét feldúlta. És Gill 
rettentő bosszút áll Barclayn. Izzó vassal rá-
süti a Kain bélyegét a homlokéra, hogy meg-
bélyegzetten járjon örökké az emberek között. 
És akkor, miután bosszúja beteljesült, vissza-
vonul a vadonba és magával viszi Alicet is, 
a kis fiúval, akinek ő az apja . . . 

Ezen a nagyszabású és részleteiben is hatá-
sos drámán kivül még műsoron szerepel az 
Álarcos táncosnő cimü végtelenül kedves és 
ötletes Ossi Oswalda-film is. 
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Levél a Tőzsdéről 
Irta: HELTAI J E N Ő 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Ön azzal a megtisztelő fölszólitás-

sal fordult hozzám, beszéljek ebben 
az újságban a Tőzsdéről. Ez nekem 
nem könnyű. Őszintén megvallva, 
sokkal jobban szeretném, ha a Tőzsde 
beszélne rólam. Ez viszont remény-
telen számomra. Idegenek vagyunk 
egymásnak és amikor elmegyünk 
egymás mellett, egyikünk se köszön 
a másiknak. De hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy a Tőzsde nem iz-
gatja fantáziámat. Sőt ellenkezőleg, 
már légen lerajzoltam megamnak, 
álmodtam is róla nem egyszer . . . 

Az én iámboi elképzelésemben a 
Tőzsde ugy él, mint valami titokza-
tos átmenet egy fantasztikus Nagy-
trafik és a Dohány pogány nagy-
temploma között. Mint valami hindu 
márványpalota, melynek rózsaszínű 
lépcsőihez halk csobogással verőd-
nek az árfolyam szeszélyes hullámai. 
Keleti (és Murányi) Flóra. Fák. Ó-fák, 
fák amelyek nem nőnek az égbe. 
És az égbolton az éltető nap, a koszt-
pénz arany korongja, amely mind 
magasabbra emelkedik és százalékai' 
val megaranyozza a templom karcsú 
hirdető-oszlopait. 

Lanyha majd mindinkább szilár' 
duló irányzattal indul meg a jámbor 
zarándokok őrült tömege a templom 
felé. De csak a kiváltságosak járul-
hatnak az oltár elé, amelyből jobbra 
és balra két félelmetes istenségnek 
az óriási Hossznak és a rettenetes 
Bessznek az érc szobra mered a ku-

pola felé, két ijesztő bálvány, áldo-
zatra várva a hűvös félhomályban. 
A papok és a hivők illatos szivar-
füsttel tömjéneznek a két éhes bál-
ványnak, zug az ájtatos tömeg és 
hol panaszosan, hol vészesen hang-
zik ajkán a reggeli ima, változatlanul 
az egymást kergető évezredek vad 
hajszájában : „Adok-veszek I adok-
veszek í Mindörökké adok-veszek l" 
Megcsörren az arany karperec a szent 
bajadérok karcsú kamatlábán, mig a 
sötét fülkékben zord szerecsen hóhé-
rok köszörülik a véres ceruzát, mely-
lyel a kötéseket beirják . . , 

Mélyen a föld alatt, a templom 
katakombáiban vannak a raktárak és 
a kiárusitó-helyek. A dohányültet-
vények szerencsétlen rabszolgái ide 
szállítják az illatos értékpapírt. 

— Bözsike édes — mondom a rég-
múlt idők bájos szőke trafikus lányá-
nak, aki dobozhegyek előtt ül — ad-
jon huszonöt Izzót. De olyat, amelyik 
jól szelel. . . 

— Ja j — mondja Bözsikeédes — 
nem adhatok, most vitték el az utolsó 
dobozt. Jövő héten lesz megint, el* 
teszek magának. . . 

— Hát mi van? 
— Vegyen Hazai Fát. Friss, ropo-

gós, világos . . . . nézze! 
Nézem. Es kérek hozzá egy ska 

tulya Szikrát . . . 
. . . Vagy nem igy megy ? Lehet 

hogy a Tőzsde nem olyan, amilyen 
nek elképzelem ? Mindegy. Neken 
örökké ilyen marad. 



SZÍNHÁZI ËLET 51 

Bankvezérek az Íróasztaluk előtt 
Báró Madarassy-Beck Gyula 

Elmés, mint egy francia iró, kêdves, 
mint egy tizennyolcéves leány, alapos, 
mint egy német tanár, szeszélyes, mint 
egy szép asszony, dusfantáziáju, mint 
egy Jókai-regényhős ; ez báró Madarassy-
Beck Gyula, a Jelzálog Hitelbank vezér-
igazgatója, a Széli Kálmán örököse a 
pompás nádor-utcai palotában. Akit néha, 
idegességében, megbánt (mert amilyen 
szeretetreméltó, olyan gőgös is tud lenni 
rossz perceiben) azok is azt mondják 
róla, hogy Kornfeld báró óta kevés olyan 

* pénzügyi tehetség van az országban, 
mint Beck Gyula. Sajátságosan ritka 
egyéniség, melyből a pedantériához való 
minden hajlandóság hiányzik, de melyben 
a legnagyobb ellentétek is békésen 
megférnek egymással. Néha egy párisi 
világfi megvesztegető charmeja szikrázik 
ki belőle, néha a Benvenuto Cellini-
korabeli olaszokra emlékeztet. Friss, ötle-
tes, elragadó, máskor hideg, mintáz acél-
penge s melegségtől és intelligenciától 
sugárzó tekintete oly hirtelen változik 
meg, mint a Balaton vize, mikor à haragos 

hullámok végig száguldanak rajta. 
Kivételes férfi, ha nem is kellemes 

mindenkinek, de ha kellemetlen is, 
mindig tudatosan teszi, mert sokkal 
fölényesebb, sem hogy érzéseit a neki 
nem szimpatikus emberek előtt titkolni 
akarná. De meg van a tehetsége ahhoz 
is, hogy a legnagyobb könnyedséggel 
tudjon meghódítani mindenkit, aki ro-
konszenves előtte. A vakmerőségig szó-
kimondó és ez asszonyosságig kedves : 
egyéniség, akit csak szeretni vagy gyű-
lölni lehet. Mindenki szereti, akit közel 
enged magához és mindenki gyűlöli, aki 
előtt a maga hajlithatatlan keménységé-
ben mutatkozik. 

A jelek azt mutatják, hogy biográfiá-
jának még csak ezután fog elérkezni a 
fordulópontjához, s hogy Magyarország 
anyagi újjászületésében jelentékeny sze-
rep várakozik rá. A Beck Gyula báró 
örökké forrongó agyvelejét bátran te-
kinthetjük az aranyfedezet egy részének, 
melyen nemzeti hitelünk és tekintélyünk 
felépül . . , 
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A tőzsde krónikásai 
Közgazdasági újságírók 

Azokat az urakat, akik a lap legizgalma-
sabb rovatát, a közgazdasági rovatot szer-
kesztik, alig ismerik az olvasók. Százezer 
ember lesi mohón minden betüjöket, de ők 
többnyire a névtelenség függönye mögé rej-
tőznek. Illő, hogy egyszer róluk is megemlé-
kezzünk s bemutassuk fotográfiájukat a kö-
zönségnek, mely mostanában sokkal inkább 
olvassa az ő müveiket, mint a halhatatlan-
ságért és kenyérért küzdő belletristákét. 

Itt láthatják Önök a komoly Csetényi Im-
rét, aki a Pesti Hírlap közgazdasági rovatát 
vezeti s aki régebben népszerű vezércikkírója 
volt a Budapesti Hirlap-nak. Öt sem a baisse, 
sem a hausse nem hozza ki a sodrából, oly 
nyugodtan és hidegvérrel nézi a tőzsdei tüle" 
kedest, mint a tigrisvadászatra menő angol 
lord a sárgaszemű fenevadat. A Budapesti 
Hírlap Sugár Ottója mér izgékonyabb tem-
peramentum, akit humora és ötletessége in-
kább a szépirodalomra predesztinálna. Elmés 
vasárnapi rovatét csemegeképpen élvezik a 
Rákosi Jenő lapjának olvasói. A nyúlánk, 
mindig elegáns Szegő Elemér a Pesti Napló 
rovatát szerkeszti ; finom, halkszavu férfi, aki 
oly grandseigneuri nyugodtsággal jár a tőzsde 
nagy termében, mint a XVIII. század cheva-
lierjei a Lajosok korában. Balogh Henrik, a 
Szózat rovatvezetője, született optimista ; a 
mosolyt a legvadabb tőzsdei orkán se tudja 
eltüntetni az arcáról. Azok közül az emberek 
közül való, akik egy hosszú életen á t sem 
tudnak egyetlen ellenséget szerezni maguknak. 

Mozdulatlanul, valami mefisztói vonással 
az ajkai körül támaszkodik a nagy terem fa-
lához a kitűnő Serényi Gusztáv, a Magyarság 
közgazdasági szerkesztője, akinek mindig 
eredeti és érdekes elméletei nagy népszerű-
ségnek örvendenek az olvasók táborában. 
Valóságos fanatikusai vannak, akik azt re-
mélik tőle, hogy ő fogja egyszer rendbehozni 
az ország pénzügyeit. Ritkán látni a tőzsdén 
Sárkány Bélát, aki a Magyaroiszág pénzügyi 
rovatát szerkeszti s aki éppoly kiváló poli-
tikus, mint amilyen elsőrangú közgazdasági 
tudós. A régi, puritán ujségiró-górdától való. 
Az Est tőzsdei bevezetőjét, melyet két óra 
tájban egész Budapest olvas, Balla Ignác 
diktálja a telefonba, csakúgy fejből, minden 
feljegyzés nélkül, a tökéletes iró routinjával 
és készségével. Ez nem is csoda, hiszen őt, 
mint költőt és novellistát az egész ország 

isrreri. Nem kaptuk meg Hejrben Borbély 
József kepét, aki ugyancsak Az Est „három-
negyedegy órakor jelentik" cimü rovaténak 
tudósitója. Épp oly sajnálattal nélkülözzük, 
Fodor Oszkár fotográfiáját is, aki a Magyar 
Hirlap közgazdasági rovaténak vezetője s 
egyben.a Tőzsdei Hirlap szerkesztője. Kép-
zett, élesszemü, logikus és tiszta elme, aki 
e bonyolult gépezet minden részének a leg-
alaposabb . ismerője. 

Foglalkozását külsejében leginkább az an-
golarcu Fialla Dőry Ottó árulja el a Pester 
Lloyd munkatársa, a tipikusan merev, szer-
tartásos és minden izében financiális gon-
dolatoktól fűtött gentleman. Kármán Aladár, 
a Világ közgazdásza, aki tavaszkor keleti 
vásárokat rendez az Iparcsarnokban, nyáron 
tengeré8zsipkóban, a saját yachtján kóborol a 
Balaton hullámain, a semmitől meg nem 
lepődő gyakorlatú ember reprezenlánsa. Ligeti 
Vilmos, aki a 8 Órai Újság tudósításait irja, 
a seprési kurzusok specialistája, mert oly 
lelkiismeretes, hogy csak akkor távozik a 
tőzsdéről, mikor a szolgák a nagy partvisek-
kel megjelennek. Itt láthatják Kallós Jánost is, 
aki nemcsak a Nemzeti Újság szerkesztője, 
hanem egyben szerkesztője is a tekintélyes 
Pesti Tőzsde-nek, amelyet szakképzettségével, 
nagyszerű újságíró-érzékével és kifáradhatat-
lan energiájával oly páratlanul fellendített. 
Az ő fotográfiáját külön közöljük abból az 
alkalomból, hogy e héten lépett a házas-
emberek sorába. 

Nem szabad megfeledkeznünk Kosa Miklós 
doktorról, aki a Gazdasági Hirlap-ot szer-
keszti s aki minden kollégája közt a leg-
könnyebben beszélhet, mert ő nemcsak köz-
gazdasági tekintély, hanem egyike a legra-
gyogóbb es8ay-istáknak. Finom, maró, de 
sohasem sértő iróniája szinte Carlyle-re em-
lékeztet. Különben a legnagyobb charmeur, 
aki szeretetreméltóságával a legvadabb em-
bergyűlölőt is meg tudja hódítani öt perc 
alatt. 

Nincs fotográfiánk az elmés Róna Lajosról 
sem, aki ezidőszerint szintén hetilapot szer-
keszt. Kétségtelen, hogy értéke és ambíciója 
hamarosan egy napilap szerkesztői szobájába 
fogja vezetni, ahol hatalmas szuggeráló ké-
pessége teljes nagyságban érvényesülhet. 
Nyughatatlan lélek, amely karrierje legmaga-
sabb pontján sem fog megpihenni. Ha a 
Hitelbank elnöke lenne, aligha nyugod-
nék addig, mig a Bank of England vezér-
igazgatójának helyébe nem kerülne. 
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A „KÖZGAZDÁSZOK-
EIső sor : Dr. Csetényi Józse , Balla Ignác, Sárkány Béla 
Második s o r : Fialla-Dőii Ottó, Szegő Elemér, Sugár Ottó, 

Harmadik sor ; Katona Béla. dr. Kallós János, dr. Balogh Henrik 
Negyedik sor : Kármán Aladár , Ligeti Vilmos, Serényi Géza 
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Kónyi Hugóné az uráról 

Fenn a Svábhegyen, egy csodálatos 
szépségű villában, mint valami varázs-
latos tündérkertben lakik Kónyi Hugó, 
a Hazai Bank vezérigazgatója, itt keres-
tük fel a feleségét, Pestnek ezt a körül-
rajongott, szép asszonyát és megkértük, 
mondjon szigorú és objektiv véleményt 
az uráról. 

— Azt előre megmondhatom — kezdte 
kedvesen nevetve Kónyiné, — rosszat 
az uramról úgysem mondhatok, de ha 
azt is akarnak hallani, forduljanak a 
jóbarátaihoz. Mert én csak a legjobba-
kat mondhatom, az uram a legjobb, 
legaranyosabb ember a világon, csak 
félek, hogy agyondolgozza magát. Mert 
rémes, amit ő mivel, szinte szeretném, 
ha nem lenne bankvezér. Az a tempó, 
amit ő munkájában diktált, emberfölötti. 

Itt pillanatra megállt a szó és Kónyiné 
ránézett az urára, aki a kritika első ré-
szét vitézül végighallgatta. De már a 
következő pillanatban felállt a legked-
vesebb bankvezér és mosolyogva szólt: 

— Nem akarom az intervjut befolyá-
solni, talán ha nem leszek itt, könnveb-
ben tud majd a feleségem rosszat is 
mondani. 

Az intervju pedig folytatódott. 
— Most, amióta itt fenn lakunk, ^z 

uram mégis csak pontosabban jár haza 
ebédre, de régebben négy óra is volt. 

mire hazajött. Sajnos, nem marad itt-
hon most sem, mert délután is bejár a 
hivatalba, nem tudom, látta-e már hogy 
dolgozik ott egyszerre tiz felé is. Este 
azután, amikor hazajön, bizony igen 
fáradt, de nem is beszélünk soha tőzs-
déről vagy pénzügyi dolgokról. Azt hi-
szem én vagyok az egyedüli bankdirek-
torné, akinek nincsen és sohse volt 
egyetlen papirja vagy valutája. 

— Minek is az, — mondja kedves 
mosollyal — elég ha a házastársak között 
egy van, akinek van oka esetleg nem 
aludni. Amig nem megyünk el nyaralni, 
az uram folyton dolgozik, csak akkor 
pihen igazán, ha nem vagyunk Buda-
pesten, mert akkor csak a legfontosabb 
leveleket és sürgönyöket küldeti maga 
után. Itt a villa mellett kis gazdaság 
is van, ezzel is szívesen foglalkozik az 
uram szabad óráiban. Én magam szivesen 
és sokat olvasok és most méheimmel 
bíbelődöm. Már két kaptáram van, bár 
az első rajzásnál az egyik kaptár méhei 
a méhkirálynővel együtt, — részben régi, 
részben uj méhek — elrepültek. 

Kónyiné itt szeretetreméltó kedvesség-
gel valóságos kis akadémiai előadást 
tartott a méhek életéről, szórakoztatóan 
és szakszerűen, úgyhogy akármelyik 
törzsméhész megirigyelhette volna. Amikor 
a méhek világáról beszélgettünk, újra 
bejött Kónyi vezérigazgató és tréfásan 
kérdezte : 

— Na, most már elegendő rosszat 
hallott rólam ? 

Megnyugtathaom, hogy minden kísér-
letem, — hogy róla rosszat is halljak — 
kudarcot vallott, az amit róla a feleség 
mondott a boldog és harmonikus együtt-
létnek legszebb bizonyítványa és aki 
mondotta róla a „sok jót", minden szub-
jektív érzése mellett is objektiv maradt 
a kritikában. 

1 

Magyar ä m c r i k a i Bank 
RCSIVCNYTÁRSASÁG 

T Ö Z S D E F I Ó K : 

BUDAPEST, V„ SZABADSÁG-TÉR 17. 
(TŐZSDE PALOTA). 
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A bankok vezérkari főnökei 
Kálmán Henrik 

Először a 
tátralomnici 
Palotaszálló 

halljában be' 
széltem vele> 
— mig nem 
tudtam, hogy 
bankigazga-

tó, a meleg 
lágypillantá-

su szeme után 
lirai költőnek 

néztem- A 
nagy ember-
szeretők jó-
sága és meg-

értése sugárzik ki a szeméből. Voltaképp 
akkor ismertem meg igazán, mikor egy azóta 
elhunyt újságíró kollégánknak, akitől az esti 
kártyapartieban elnyert vagy száz koronát, 
szerény, majdnem bocsánatkérő pillantással 
súgta a fülébe : 

— Van nálam huszonöt Lipták-részvénye. 
Majd Pesten, ha visszajön, elszámoljuk a 
nyereséget. 

ösz elején el is számolta a nyereséget : 
a szegény, korán elhalt kollegánknak 10 000 
koronát fizetett ki. A dologban az volt a 
legfurcsább, hogy a Lipták akkor alacsonyabb 
kurzuson állt, mint tátralomnici nyaralásunk 
idején. De Kálmán Henrik talán aludni sem 

tudott volna, ha a száz korona veszteségéit 
nem regresszálja valahogy a fiatal újságírót. * 

Láttam, mint házigazdát : ha férfiról lehet 
ezt mondani, hát egyenesen bájos. Oly sze-
rény, mint egy diák, s minden vendégének 
a szeméből olvassa ki az óhajtásét. Csak egy 
emberi lény tesz tul rajta : a felesége. Azt 
mondják, hogy ők ketten Pesten a legharmo-
nikusabb házaspár. Kálmán Henrikné min-
dennap érte megy az uráért a bankba, nem 
egyedül, hanem két gyönyörű húgával : két 
óra felé valóságos zsúr van az ügyvezető 
igazgató ur titkárának, a komoly és elegáns 
Strickernak a szobájában. A családból csak 
Misit nemhozzák el abankba, akia legokosabb 
kis gimnazista egész Pesten s akinek csak a 
puszta neve hallatára könnyessé lesz az 
apja szeme. 

Vasszervezeteket is megőrölne az a munka, 
amit Kálmán igazgató végez, száz féllel tár-
gyal egy délelőtt, akik közt tekintélyes száza-
lékot képviselnek az irók, színészek és egyéb 
csirkefogók. Valami leküzdhetetlen nosztalgia 
fűzi a művészet minden fajtájéhoz s aki 
bajban van, mind természetesnek találja, hogy 
őt keresse föl. 

Néha elterjed az a hir, hogy tulideges a 
roppant munkától, amit végez, de legide-
gesebb állapotában is kedvesebb, mint azok 
a kollegái, akiknek egyáltalában nincsenek 
idegei. • 

A jó Isten furcsa sajtóhibája ez az ember : 
egy lirai költő szivét helyezte véletlenül egy 
bankdirektor mellébe . . . Sz. I. 

Kallós János esküvője, Köz-
gazdasági életünk egyik legked-
vesebb, szimpatikus tagja, Kal-
lós János dr., a Pesti Tőzsde 
főszerkesztője csütörtökön vette 
feleségül Chripkó Stefit. Az es-
küvőn tanuk voltak Kónyi Hugó 
korményfőtanácsos, a Hazai Bank 
vezérigazgatója és Wilheim Ar-
túr, a Hatvani-gyárak központi 
igazgatója. Az esküvőn ott vol-
tak a társadalmi élet és a buda-
pesti sajtó előkelő képviselői kö-
zött Tóth László dr., a Nemzeti 
Újság szerkesztője, Alarsovszky 
Ivor, Vaári Dezső, a Pallas-
nyomda vezérigazgató ja, Berkes 
Imre dr., a Nemzeti Újság igaz-
gatója, Magyar Miklós, az Uj-
ságüzem rt. vezérigazgatója. Lá-
zár Miklós, a Reggel főszer-
kesztője, Ruttkay György, Az 
Est bécsi szerkesztője, Balázs 
László dr. a Hazai bank igaz-
gatója, Pólya Iván festőművész 
és neje, Kelemen Béla, a Pesti 
Tőzsde igazgatója. A házaspár 
fiászutra Olaszországba utazott. 
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N Y A R A L Á S I 
Hol nyaralnak 

a Renaissance tagjai? 
A Renaissance Színház befejezte a szín-

házi évadot, bezárta kapuit. A színház 
tagjainak minden gondolata most a nya-
ralás. Megkérdeztük tőlük, hová men-
nek nyaralni ? A következő válaszokat 
kaptuk : 
A szinhéz igazgatója Bárdos Arfur 

a nyár egy részét Párisban tölti, ked-
venc tanulmányi helyén. Természetesen 
nem csak üdülni ment, hanem az ottani 
színházi és irodalmi viszonyokat is 
tanulmányozza. 

Mészáros Giza mielőtt nyaralásét meg-
kezdi, Magyarország több városában 
vendégszerepel, többek közt Debrecenben, 
Nyíregyházán, Szegeden, majd az el-
szakított országrészek több városába is 
ellátogat vendégszereplésre. Nyaralni 
csak azután fog. Vagy a Lidón, vagy 
Karlsbadban, ahol Fedák is eltölti a 
nyár egy részét. 

Ú J S Á G 
Simonyi Mária a Magas-Tátrában lesz 

egész nyáron. 
Csortos Gyula a legegyszerűbben ol-

dotta meg a nyaralás kérdését. Nem 
csinált belőle problémát : Pesten marad. 

Harsányi is egy jódarabig Pesten 
nyaral, azután Szovátára megy néhány 
hétre a Renaissance Színház uj tagjával, 
Szűcs Nellyvel, az Andrássy-uti Szinház 
régi Molnár- és Heltai-tréfáknak hősnő-
jével, aki egyben az ő felesége. Bérczy 
Ernő Svájcba készül. Hogy hová, még 
maga sem tudja. Visszajövet famíliáját 
keresi fel Erdélyben. 

Törzs Jenő az előszezont a Magyar 
Színházban tölti el a „Kovácsné" elő-
adásain, aztán a családjával együtt a 
siófoki Pipacs-villában fog nyaralni. 

Vágóné Margit a nyarat Budán tölti, 
a Horváth-kertben, a Színkör mellett, 
hol férje, a kedves Pista bácsi a titkár. 

Corthy Mira már elutazott a Lidóra. 
Papp Joly Párisba utazott s ott ma-

rad a szinházi szezon kezdetéig. 

^ G R A N D E I T A L I A 
SZÁLLODA 

Legmodernebb berendezés. Csaladok ré- II 300 szoba. Hideg- és melegvíz szolgálta-
szére kényelmes elhelyezés. — Fürdők. || tással. Autó- és motorcsónak-közlekedés. 

E L S Ő R E N D Ű K O N Y H A . 
NÉMETNYELVŰ SZEMÉLYZET. — FRANCIAN7ELVÜ SZEMÉLYZET. 

PENSIO NAPI 4 0 . - LÍRÁTÓL. - SZEZON: ÁPRILIS-OKTÓBER. 
MILLOSEV1CH L. igazgató. 
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Ideális nyaraló" 
hely pár percre 

Budapesttől 
Alig husz percre a város 

szivétől, a Csillaghegy fes-
tői oldalában fekszik 
Budapest egyik legifjabb, 
de ëgyuttal legkedvesebb 
strandfürdője, az Árpád 
strandfürdő. Két óriási 
bazin a legmodernebb 
kulturigényeket is kielégítő, 
strandfelszereléssel, pom- À • — 
pás park és kitűnő levegő 
adják meg a karakterét a 
mindenképp előnyös fekvésű fürdőnek. 

A fürdő vize természetes 23 fokos forrás 
viz, amelynek dus alkalikus tartalma buja 
növényzetet varázsolt a strand köré. A nagy-
város porától, lármájától eltikkadt halandó 
idilli csendben üdítheti fel testét, lelkét anél-
kül, hogy nyaralása a mindennapi dolgait 
túlságosan tángálná, mert csak egy pár perc 
és ismét otthon lehet. 

A fürdőigazgatóság teljes körültekintéssel 
és figyelemmel igyekezett a vendégek kényel-
mét minél teljesebb mértékben elősegíteni. 

Az Árpád s t randfürdő 

Rózsapark az Árpád s t randfürdőn 
Harsányt /elv. 

A Pálffy-térről minden órában induló helyi-
érdekű vasút jegyével kombináltan fürdőjegyet 
is lehet váltani. Kitűnő büffé, elsőrangú cuk-
rászda és pompás vendéglő állanak a ven-
dégek rendelkezésére a lehető legolcsóbb 
árak mellett. Nem tulozunk, ha kijelentjük, 
hogy a Csillaghegyen jobban és olcsóbban 
lehet étkezni, mint benn a városban. Ami 
nem is olyan kis dolog, ha hozzávesszük az 
abszolút kellemes miliőt, az elsőrangú leve-
gőt, a természetnek azt a csodálatos nyugal-
mát, ami zsongitólag hat zaklatott idegeinkre. 

A tulajdonosok — Elkdn 
és Gerő az ismert An-
drássy-uti szücsnagyáru-
ház tulajdonosai — szép-
érzékét és áldozatkész-
ségét dicséri a nagyobbik 
bazint körülvevő, rózsák-
kal beültetett kis park is. 
A park szépségére minden-
kinek külön kedves köte-
lessége vigyázni. Azt hisz-
szük, kulturembereket 
nem is kell figyelmeztet-
nünk, hogy a természet 
e pompás alkotásaitvédjék 

Harsányi faiv. minden erőszakosság ellen. 
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Magyarok Abbáziában 
1923 májas 28-án az abbáziai fürdő' 
igazgatóság a kővetkező listát adta ki 
a magyar fürdővendégek névsorából. 

Hotel Breiner. 
Blende Emil kereskedő Budapest 
Bader Henrik titkár Pozsony 
Balassa B i s családja Debrecen 
Fülöp G. magánzó Ungvár 
Ehrenreich G. Budapest 
Ehrenreich A. Budapest 
Goldstein Ignác kereskedő Budapest 
Rubel N. kereskedő Budapest 
Salamonovitz G. kereskedő Budapest 
Salamo'novitz E. Budapest 

- Hotel Bristol 
Éber G. igazgató és családja Budapest 

Grand Hotel 
Fehér András igazgató Debrecen 
Leskovits Miksa es családja 

Villa Irene 
Engelhard A. cégjegyző Budapest 
Karmen E. Budapest 

Hotel Jolanda 
Piroska Mátyás Budapest 

Nuova Gasa di Cura Dott. Lakatos 
Urbán Jenő Pozsony 
Dániel Frigyes Budapest 
Tőrök L. cégjegyző és családja Budapest 
Bálint G. keresk. és leánya Budapest 
Laufer G. cégjegyző és családja Budapest 
Mann Ilona magánzó Arad 
Fülöp A. fogorvos és családja Budapest 

Pensione Lederer 
Scherz Jenő gyáros Budapest 
Wolf Béla és családja Budapest 

Casa di Cara Dott. Mahler 
Peceny Károly Ungvár 

Villa al Mare 
Fülöp G. magánzó Ungvár 

Palace Hotel 
Kárpáti A. igazgató és családja Győr 
Fábián G. keresk. és családja Miskolc 
Sacelláry György Budapest 
Barta A. igazgató és családja Budapest 
Borovitz Arnoldné magánzó Budapest 
Dénes P. igazgató és családja Budapest 
Friedmann G gyáros Budapest 
Góth Jenő és családja Budapest 
Hirschfeld L. Budapest 
Lukács István Budapest 
Schamburg M. Budapest 
Tolnay G. és leánya Budapest 
Dr. Varró András és családja Budapest 

•» V j - r I 

legajánlha'tóbb hotelei: 

n Bonvecchiati 
n Cavalletto 
n Canal 
Yt Centauro 
n Citta di Trieste 
n de la Gare 
n Europa 
n Giorgione 
M Internazionale 
n Luna 
n Manin 
n Metropole 
n Panada 
n Rialto 
n San Marco 
>t Savoia -
n Serenissima 
n Terminus 
n Tre Rose 
» Vapore 

Casa Fontana 
n Petrarca 

Pensione Visentini 

l a 

Al Lido di Venezia 
Hotel Ausonia Palace 

„ Coras d'Oro 
„ Riviera 

Villa Paradiso 
y Regine 
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Hiába, mindenki csak 
Kaliforniába vágyik! 

Lelle, 1923 junius hó 

(A Színházi Élet kiküldött munkatársától) 
Milyen szép a Balaton innét a lellei mólóról 1 
Jobbról a füredi pert tekint felénk, balról 
Keszthely és Révfülöp látképé. A magyar 
tengernek egyik legkedvesebb, legszebb helye 
Lelle, ahol már lépten-nyomon találkozunk 
pesti ismerősökkel. 

— Fürödtek már a Balatonban? — ez az 
első kérdésük, amivel fogadnak. 

— Még nem, de már alig várjuk — fele-
lünk. — Egyelőre azonban lakás és ellátás 
után szeretnénk nézni. 

Két hölgyismerősünk azonnal belénkkarol 
és ugy, ahogy vannak, fürdőtrikóban elindul-
nak velünk. Próbálunk tiltakozni : 

— De talán mégsem olyan sürgős . . . 
öltözzenek föl előbb . . . ,> 

A hölgyek nevetnek: 
— Fölösleges, hiszen már itt is vagyunk. 
Ott, a Balaton partján, husz Tépésre a víz-

től áll a modern, nagyszerű épület, a 
Kalifornia-penzió. Olyan lakást és olyan 
ellátást kaptunk iit, amelyet aligha fogunk 
elfelejteni. Társadalmi élet, nagyszerű forga-
lom van itt a Kaliforniában, ahol mindent 
megtalál az ember, amit csak akar és amire 
szüksége van. A penziót Zaitsek Imréné, a 
tulajdonos vezeti szakavatottén, kitűnő üzleti 
érzékkel. A csinos, Ízléses, tiszta és világos 
szobákban fehér bútorok vannak, kényelme-
sek, modernek, praktikusak. 

Zaitsek Imréné nevet jól ismerik arról, 
hogy nála kaphatja a vendég a legszebb 
szobát és a legízletesebb ebédet. Aki a 
Kalifornia-penzióban lakik, megvalósíthatja 
az igazán ideális nyaralást : ahogy fölébred, 
mindjárt fürdőtrikóba öltözik és ha akarja, 
estig le sem veti. Nem szabad elfelejteni 
azt sem, hogy Zaitseknénál van a legjobb 
saját termésű bor és reggelire, uzsonnára a 
sűrű, hamisitatlán, frissen fejt tej. 

Olyan előnyei vannak a penziónak, hogy 
igazán nem csodáljuk, ha mindenki csak a 
Kaliforniába vágyik. Aranynál drágább kin-
cset találhat itt mindenki : egészséget, pihe-
nést, üdülést. Érdemes Lellére menni nya-
ralni a Kalifornia-penzióba, — senki sem 
fogja megbánni I 

A B B A Z I A 
C s a l á d o k , ü d u ö K é s n y a r a l ó k 

leg jobb e lhelyezése a 

H O T E L I S T R I A S Z Á L L Ó ' 

BAN VAN. 
2 5 . - l í r a N A P I P E N S I O 2 5 . - U r a 

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

CIGALE 
a v i l á g l e g s z e b b f ü r d ő h e l y e 

PENSION HELIOS 
A déli oldal l egszebb helyén 

Pensio (szoba é s ellátás) 2 5 . — Urától 
Családok részére kedvezmény 

PENSION SERESS 
ÜDÜLÓ MAGYAROK ^ ^ 

NYARALÓ HELYE 
MÉRSÉKELT ÁRAK 

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

H O T E L A U S Q N I A EZELŐTT 

H U N G Á R I A S Z Á L L O D A 
GYÖN7ÖRÜ PARK. 

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

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

JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 40—45 L. 

A szezon legolcsúbb gyúgyhBiyi I 

ÏIHNVE <JV<)<JVKIRI)O 

természetes meleg vasasfürdő 
és hegyi klimatikus gyógyhely. 

Női bajokban vérszegénységben és idegbántalmak-
ban Mervodök réasére legjobb eredményt Mitoaltja. 

Napi penzi« ... _ 20 é< 25 cK. 
E g y i i y a i szoba.. . 4—7 cK. 
Kétágyas szoba 8—12 cK. 

ElSjegyseaeket es felvil»goelt&«t Ré-nanti , V, Araejr-
J*nos-utoa 29. éa a MenetjegyirodánAl, Vigadó-tér. 

Margitszigeti CtrandfOrdö 
B i l Egész nap nyitva! i f Mérsékelt á rak ! 
y f y f j f Hétköznap reggel é s délelőtt kütlön árengedmény, y f y f y f 
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— Magyar Uri Kaszinó Siófokon. A sió-
foki előkelő társadalmi élet egyik igen fontos 
és jelentős tényezője a Magyar Uri Kaszinó. 
Ragyogóan szép a Magyar Uri Kaszinó (gróf 
Jankovich-patota) nyári otthona. Gyönyörű és 
mozgalmas társalgó, tánctermek teszik szí-
nessé a kaszinót, amely csodaszép fenyves-
erdő közepén fekszik. Kerthelyisége külön 
szenzáció, csupa árnyas fa, virág, illat és 
kitűnő levegő. A kaszinónak külön elkerített 
strandja van a Balatonon, modernül épített 

nagy kabinokkal. Kellemes meglepetés a 
klubtagok számára, hogy a kaszinó halásza-
tot rendez a Balatonon. Különben a mozgal-
mas, változatozatos életen kívül rengeteg 
költői szépséggel is találkozunk tf siófoki 
Magyar Uri Kaszinóban. Hogy mást ne említ-
sünk, ott van a hatalmas rózsaliget, amely-
nél kevés szebb, poétikusabb látvány van. 
Aki Siófokra megy-, annak nem szabad nya-
ralási programmjából kihagyni az Uri Ka-
szinót. 

9 B B 9 Z I 9 
TENGERI FÜRDŐHELY 

Elsőrangú szállodák, 
szanatóriumok és penziók. 

Mérsékelt árak : 
Napi ellátás szoba és penzió 

2 5 - 4 5 Uráig. 
Kitűnő össseköttetés. Hálókocsi. 
Délivasut indulás d. u. 5 órakor. 
Érkezés Abbazia-Mattulia állomás 

reggel fél 10 órakor. 

SPORTTELEPEK 
Lovarda. Tenniszpályák. Szabad 

tengeri fürdők novemberig. 
Hajókirándulások Ve-

lencébe—Anconéba. 
Prospektust díjmentesen küld • Kurdirec-
tloa Abbazla. Szóbeli telvllagoaitá-sal szol-

Sál Dellvastitl menetjrgylroda, Erz ébet-
Srnt 45 47.1 Royal éofilet) d. e. 9 tői M g . 

D. u. 3 tói 5 U Telefon : 119—34. 

BalatonlellénSü 
penzió , tóparti kertes vili», (valt Bocsán-villa) 
olcsó penzióárak. — Érdeklődni : Balatonlellén 
vagy Budapesten, Ráday-utca 8. III. emelet 20., 
délután 3—5 között lehet a B a u e r - p e n z i ó b a i l . 

BAbATONALMADIN 
látás kapható a Balaton penzióban. 

Szobák előjegyezhetők : Balatonalmádin, Ká-
polna-ut. 2. — Budapesten: I,, Horthy Miklós-
ai 88., III. I. szombat éa vasárnap kivételével na-

ponta d. u. 4—6 óra között. 
= Juniusban előszezon, mérsékelt árakkal = 

M á r v á n y m e n y a s s z o n y " « t V ; 
A művészvilág1 találkozóhelye. 

Idei liba. — Pörkölt csirke. — Rákpörkölt. — 
Májusi eperbolé. — Árnyas kerthelyisé.-.— Társa-
ságok részére külön termek. III- Ric» Pill mmiltál. 

Nyaralók figyelmébe! 
LEGMODERNEBB U A V M E T I U I I 
Telefon : J . 125-78. R v / f c H C I I K H 

WALTON ANNA MARIA orvoaUnhallgatónfi 
n flt rm*ben. Mavenm kfirat If) 1. em. 

£7% » m Ê ! 1 ' kitűnő ellá-JSaiatonieiien 
— — — ^ ^ ^ gyezhetők 
a K I S Z E L T . P E N Z I Ó B A N . 
Értekezni Pesten, Koronaherceg-utca 10. szám 

alatt , Kereszturynénál. 

California! penzió 
(Zaitsek Imre) 

BALATONLELLE 
Szobaelőjegyzés Budapest, Telefon : J. 1 3 9 - 1 7 
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— Megnyílt az Elite-penzió Siófokon, 
Batthyény-utca 2. szám alatt. Az ellátás ki-
tűnő, kifogástalan. A művészvilág számos 
tagja lakik e penzióban és még többen rezer-
váltak iuliusra, augusztusra szobát. Az Elite-
penzió Siófok legnépszerűbb helye. 

Mitesser (comedo) képződését a faggyu-
tultengés okozza, melyek mint faggyucsapok 

elzárják a bőr pórusait. A levegő szennyétől 
megsötétednek és sok esetben fagygyumirigy-
gyuladást idéznek elő. Az epegyógyszappan 
speciális összetételénél fogva ilyen esetben 
nemcsak tisztító, de kitűnő fertőtlenitő is, a 
comedo arcviz pedig elsőrendű faggyuoldó 
és a tág porusokat összehúzza. Beszerezhető: 
Schadek Antal kozmetikusnál, Bpest, IV., 
Váci-u. 12. félem. 

Balatonbogláron, 
csendes, nyugodt helyen, szobák penziórend-

szerrel kiadók. 
Mérsékelt árak. Értekezni lehet : 
Bogláron, M A R T 0 N-PENZlÓ-ban, Fö-utca. 

McGNTlLT a 

T fi IIB ER-PENZIO, SIÓFOKON 
Egyedüli elsőrendű kóserkonyha. 
Étkezésre bejárókat elfogad a 
R O S N A G L - v i l l á b a n . '".l'U.V. -

Balatonbogláron: 
GROSSMANN MÓR fűszer- és csemege-
kereskedése az összes művészek és mű-
vésznők találkozóhelye. Az intelligencia 
pártfogását is kéri : GROSSMANN MÓR, 

a ParK-pavilion tulajdonosa. 

Balatonbogláron, 
a PARK közepén újonnan épült pavillon 

tejivónak, cukrászdának, esetleg 
penziónak olcsón bérbeadó. 

ÉrtetolGROSSMANN csemeijéssei Balatonbogláron 

r iÄ«," Megnyílt SIÓFOKON az ÉRDÉ-
I Vl.nPmiA Sió-utca 2. Erdélyi konyha. Sziné-
L I I p c u t i u széknek és artistáknak 10'Vo enged-
ményben részesülnek. Kényelmes tiszta szobák 
a Sió part ján. A t. közönség pártfogását kéri 

öiv. CSISZÁR JÓZ^EFWÉ 

megnyílt a LEND « AY-
PEN ZIÓ 

Az előszezonban igen mérsékelt árak. 
É r d e k l ő d n i l e h e t : Telefon: József 82—67. 

Rakóci -u t 44., I. em. vagy Balatonlellén. 

SIÓFOKON a legjobban borotválkozni csakis 
ÖZV. Árva y istvAnné 

uri fodrász termében, 
(ugy a strandi, mint a telepi üzletben) lehet. 
— Kitűnő kiszolgálás és manikürözés. — 

A vasúti korzón, szép tágas szobák, ele-
gánsan berendezve, zongorahaszná-

lattal a „CORZÓ-PENZIÓBAN" 
K I A D Ó K .  

Értekezni lehet: SIÓFOK, Pálgaház utca 9. 

M E G N Y Í L T 

LELLÉM 
penzió 

a MARGIT-
Előszezonban mérsékelt árak. 
Saját strand és tejivó-csarnok. 
Házi étkezés, kitűnő kiszol-
gálással, házon kivül is. Flső-
rangu tágas szobák, amelyek 
a Balatonra nyílnak. Puha 
homokfürdő. 

F ogas szállóda és étterem, Siflíohon 
Garantált tiszta szobák, kényelmes szobák. Egész 
éven át nyitva. -Kitűnő magyar és francia konyha 

SEBESTíl és SOMMER 
Siófok—Balatonfüred 

Éttermek-kávéház, cukrászda, strand-
pavillon és buffet a Balaton partján. 
Az előkelő közönség találkozóhelye. 

A zenét KISS BÉLA és FIAI 
zenekara szolgáltatja. 

Váccal szemben a 
szentendrei szigeten Szt. István fürdő- ÉS nyaralfiielep 

Idillikas fekvés, közvetlen a Dunapartján, óriási ősparkban. Abszolút tiszta levegő, modern kényelem, 
legelsőrendü konyha. Diétás kúrák, orvosi ellenőrzés alatt. Strandfürdő. VIzl sportok. Halászat. Vadá-
szat. Tennisz. Football. Remek kirándulások vizén és szárazon. Közlekedés : Vác, onnan csavargőzös 
átkelés. Megnyilt junius 16-án. Egy és kétágyas szobák lefoglalhatok a fürdőigazgatóságnál. Fel-

világosítások Budapest, IV., kerület Váci-utca 65. szám. I. emelet alatt Is (délután). 
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O L I V E R , A P L E V N A I H O S 
Regény. Irt* : HARSÁNTI ZSOLT SZAKKÁRT ISTVÁN rajzaival 

— Hát nem érti ? — kiabált boldogan és 
toporzékoló izgalommal a francia, — ez a 
hölgy a „Kárhozat kertje" primadonnája. 
És mennél tovább nézem, annál jobban 
el vagyok bűvölve. Kérem, kisasszony, ért 
ön franciául? 

lia a fejét rázta és elpirult. Nem is ér' 
tette a francia nagy izgalmát. 

— Kérem, mószjö Gellér, mondja a kis' 
asszonynak, hogy nevessen. 

A gazdám tolmácsolta, IIa szolgálatké-
szen nevetett, a francia összehúzott szem-
mel nézte, aztán tapsolt. 

—•Most szomorú-
nak lenni ^ Most 
szenvedő "arcot ! 
Most ábrándos ki-
fejezést 1 Most ké-

IIa erősen átfogta a gazdám n y a k á t . . . 
Szakmáry rajza 

10 
rem menjen három lépést, mintha az 
uccán sétálna! Bravó J Óriási! Köszönöm. 
Gellér ur, mondia meg a kisasszonynak, 
J.ogy próbafelvételt csinálunk róla és ha 
az ugy üt ki/Bhogy én remélem akkor a 
Phoebus-gyárnak megvan a primadonnája. 

A gazdám hangja elcsuklott a remegő és 
boldog izgalomtól, mikor ezt tolmácsolta 
Ilának. És szinte visszahökkent a csodál' 
kozástól, mikor IIa nem ájult el boldog-
ságában, hanem igy szólt: 

— Mondja meg Guérin urnák, hogy ha 
a feltételekben meg tudunk egyezni, akkor 
lehet beszélni a dologról. 

A gazdám vitázni akart, de IIa egy pil-
lantással elhallgattatta. A felvételeket ha-
mar megcsinálták a Halászbástya lépcsőin. 
Délben az autó kivitt bennünket a gyárba. 
Ott mindenféle pózban és világitásban le' 
fényképeztük Hát. 

Hosszú volna itt elmondani, hogyan dol-
gozzák ki a felvételek filmjeit. A labora-
tóriumi eljárások hosszú sora kell ahhoz, 
hogy a nyersfilmből forgalomra és szétkül' 
désre kész filmdarab legyen Sokkal kom< 
plikáltabb a dolog, mint a rendes fényké-
pész munkája. A mozgóképpel nemcsak a 
laboratórium bibelődik sokat, hanem a 
rendező is. Hosszú ideig tart, mig össze-
illeszti, birálgatja, rövidíti, cserélgeti az 
egyes felvételek filmrésáeit. A próbák éppel 
azonban nincs a rendezőnek dolga. És éo 
már másnap tanuja lehettem volna annai 
a jelenetnek, mikor a gazdám, Ha, Guérir 
ur, meg én az autóból kiszállva egyenesei 
besiettünk a száritó nevü helyiségbe, aho 
furcsa szerkezetű szellőztető rácsokor 
óriási mennyiségű film lógott. Itt vártai 
bennünket az Ha próbafilmjei. Guérin ui 
rájuk csapott, világosság felé tartotta őke 

és napoleoni büszkeségge 
orditotta : 

— Igazam volt. 
Innen a vetítőbe siettünk 

hol a képeket rögtön leját 
szották. A mi Ilánk tün 
elő a vásznon: járt-kelt, ült 

mosolygott, bánkódott, 
pamlagon hevert. Sokká 
szebb és érdekesebb volt 
mint az életben. 

— Gratulálok I — mondta Guérin ur é 
forrón kezet csókolt Ilának, mikor vilá 
gos lett. 

— Van egy kis baj, — szólalt meg moi 
a gazdám, IIa egy titkos intésére — no 
ugyanis jártunk már Rudnai urnái, de 
érthetetlen okokból azt mondta, hogy 
szerződés ki van zárva. 
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— Rudnai egy szamár 1 — jelentette ki 
Guérin — ma délután megcsináljuk a szer-
ződést, holnap kezdhetjük a felvételeket. 

Délután csakugyan megcsinálták a szer-
zôdist. Este a gazdám és IIa mint rendezd 
és primadonna vacsoráztak együtt. 

Értél tájban jöttünk haza. A gazdám-
mai együtt a szobája ajtajáig kisértük Ilát. 
Ők még beszélgettek búcsúzás gyanánt egy 
kicsit. 

— Isten vele, — mondta IIa végül és 
kezet nyújtott. 

A gazdám szenvedélyesen és mohón ke-
zet csókolt. Aztán villámgyorsan nézett 
jobbra is, balra.is: a folyosón nem volt 
egy l i lék sem. És ekkor magához kapta 
az Ha fejét, mialatt IIa már nyitotta a 
szoba ajtaját. A csók dühös volt és hosszú. 
IIa eleresztette a nyitott ajtó kilincsét és 
erősen átfogta a gazdám nyakát. A csók 
erejétől megtántorodtak, csetlettek- botlot-
tak, de azért egymás fejét nem engedték 

el. így történt, hogy valósággal bebotlpt' 
tak az IIa szobájába. Még azt láttam, hogy 
Ha egy energikus és gyors mozdulattal 
belülről becsapja az ajtót. Engem kinn 
hagytak. 

Sztoikus és nyugodt lény vagyok. Lefe-
küdtem az ajtó elé és elaludtam. Mikor 
arra ébredtem fel, hogy a gazdám kilép 
IIa szobájából és lábuijhegyen indul a fo-
lyosón a mi szobánk felé, már világos 
volt Lehetett reggel öt óra. 

Egyikük sem alhatott sokat. Mert más-
nap reggel csakugyan megkezdtük a fel-
vételeket. 

VIII. 
A felvételek tüzzel-vassal folytak. Em-

lékszem, milyen felfokozott életet éltünk 
ebben az időben Kora reggel már talpon 
voltunk, autón rohantunk ki a filmgyárba, 
vagy pedig Visegrádra, dolgoztunk addig, 
amig be nem sötétedett, aztán rohantunk 
haza. Benn a városban sem a gazdám, sem 
IIa nem siethettek pihenni. A gazdám ro-
hant a Phoebushoz, ahol tárgyalásai vol-
tak, Ilát pedig már várta Naudin kisasz-

Szakmáry lajza 

szony, aki mindennap francia órát adott 
neki. Csak vacsoránál kerültek össze. Majd-
nem minden este kettesben kimentek va-
lami nyári helyre, a gazdám remek gabar-
dine-ruhában i s monoklival, — mert most 
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már végleg és komolyan hordta azt 
monoklit, amit nemrégen csak tréfából 
kezdett hordani, — IIa pedig álomszerűen 
könnyed nyári ruhában. A város már 
kezdte óket ismerni : minden este feltün-
tek, minden este pezsgősvödör állott az 
asztaluk mellett, minden este robogó fiak« 
ker szállította óket haza és mialatt a fehér 
bokavédös lovak karcsú lábai kecsesen 
csattogtak a kövezeten, vagy a faburkola-
ton. kétoldalt a gyalogosok érdeklődve 
néztek az érdekes fiatal pár után. Ok foly-
ton egymás kezét fogták, a térdüket f o l y 
ton ugy tartották, hogy összeérjen, folyton 
egymás szemébe néztek és ha nem ittak, 
akkor is részegek voltak egymástól. 

Azaz, hogy inkább csak a gázdám volt 
részeg. Ha jobban birta az italt is, a sze-
relmet is. A gazdámnak voltak pillanatai, 
mikor már nem tudott mit kezdeni magá-
val, a bőréből szeretett volna kiugrani 
boldogságában, megfogta az IIa kezét, be-
hunyta a szemét és csendesen igy szólt: 

— Olyan boldog vagyok . . . most meg 
kellene halni . . . 

Ilyenkor IIa felkacagott. Nagyon édesen 
tudott kacagni, szinte kár, hogy ezt nem 
lehetett ráfotografálni a filmre. Szóval fel-
kacagott és vidáman ezt mondta: 

— Eszem ágában sincs. Sót most akarok 
élni csak igazán. 

Szép, drága hangulatu, szerelmes nyári 
esték voltak ezek. A nappalok már nem 
voltak ilyen szépek. Leirhatatlanul meg-
feszítő és fáradságos munka az a filmfel-
vétel, a feszült figyelem, a teljes odaadás-
sal és izgalmas lelkiállapotban játszott 
játék a szédületes, kinzó fényben és hőség-
ben. Az egyik felvétel után alig egy kis 
lihegd pihenő, már megint uj felvétel, sis-
tergő reflektorok, rémes hőség, zongoraszó, 
a rendező halálfáradt és rekedt ordítása. 
A gazdáin ingujjra vetkőzött, mert akár-
milyen finom ember volt is, végre rá kel-
lett fanyalodnia, nem birta máskép. Es a 
munkától, izgalomtól és hőségtől az inge 
verejtékesen, lucskosan tapadt mellére, 
hátára. 

Én egy szép napon rájöttem, hogy 
tulajdonképpen unom ezeket a felvéfele-
ket. Kerestem magamnak egy kitűnő ár-
nyékos kuckót az asztalosmühelyben. Ezen-
túl be se mentem a hatalmas üvegterembe. 
Reggel, mikor kiértünk, egyenesen oda-
siettem a kuckóba. Ott töltöttem az órá-
kat bölcs tűnődésben az enyv és a gyalu-
forgács pikáns szagú atmoszférájában, 
csak ebédelni jöttem elé. Ma pedig Viseg-
rádra mentünk, kirándulásnak fogtam fel 
a dolgot, futkostam az erdőben, bogarász-
tam, állatok nyomainak a hajszolásában 
gyakoroltam a szaglásomat, sőt egy ízben 
egy pompás ürgét is fogtam. 

így történt, hogy mikor egyszer várat-
anul megeredt a gyárban az eső és a 

ayári zivatar fellegei sötétet csináltak 
gondoltam magamban : most úgyis abba-
hagyták, odabenn a felvételt, benézek egy 
kicsit. Es a jelenet, amire beléptem, rend-
kívül meglepett. 

IIa ott állt egy női budoárt ábrázoló sa-
rokdiszlet előtt, vele szemközt a gazdám 
IIa szeme villamos szikrákat szórt a ha-
ragtól, amint szenvedélyesen kiabált, a 
gazdám sápadtan, megdöbbenve, minden 
erősebb szónál összerezzenve hallgatta: 

— Micsoda ? Ennek a macskának pre> 
miérplánt? Hát azt hiszi, hogy én ebbe 
belemegyek? Méghozzá blendolni ? Azt 
nem, édesem. Vegye tudomásul, hogy 
ebben a darabban más nem kap premiér-
plánt, csak én. 

— Ez nem hang, — szólt sápadtan a 
gazdám — az fog történni, amit a ren-
dező mond. 

— Az fog történni, — folytatta IIa egy 
lépést harciasan közeledve — hogy a ren-
dező kap tőlem két pofont, annak a dög-
nek meg kikaparom a két szemét. 

Az egészből nem sokat értettem, csak 
azt láttam, hogy,a gazdámat testi vesze-
delem fenyegeti. Éreztem, amint a szőröm 
önkéntelenül égnek borzolódik a hátamon, 
egy szempillantás alatt harci ugatásban 
törtem ki, a fogamat vicsorítottam és 
egyetlen rohanással a veszekedő felek 
között termettem. El voltam határozva, 
hogy nekiesem Ilának és megharapom. De 
ugyanakkor Guérin ur is közbelépett. Kö-
zéjük állott, egyik kezével Ilát tolta odébb, 
másikkal a másikat. És egyszersmind 
szemrehányó intéssel figyelmeztette őket 
a filmszemélyzet köröskörül álldogáló tö-
megére. A személyzet pokoli élvezettel és 
kíváncsisággal szemlélte a nagy jelenetet. 

Ezzel a veszekedés abba is maradt. De 
szükségét érezem, hogy az egészet elmagya-
rázzam azoknak, akik nem eléggé ismerő-
sek a filmgyártás mükifejezéseivel. A pre-
miérplán annyit tesz, hogy az illető film-
szereplő arcát egészen közelről veszik fel, 
ugy hogy az egész vásznat ez az egy arc 
tölii be. Ezt akkor szokás csinálni, hogyha 
a színész, vagy színésznő arca igen érde-
kes lelki folyamatot igen markánsan, vagy 
igen finom árnyalattal fejez ki. A film-
szereplőnek ez nagy dicsőség. Minden 
filmszínész és filmszinésznő álma a sok 
premiérplán éppen ugy, mint ahogy ope-
rett-primadonnák ragaszkodni szoktak 
ahoz, hogy a második fináléban ők állja-
nak a szinpadi képben az egész kép közép-
pontja gyanánt. Blendolni viszont annyit 
tesz, mint a képet lassan-lassan homályo-
sítani, ugy hogy végül csak sejteni lehet a 
képet, aztán teljesen eltűnik. Nincs hatá-
sosabb dolog, mint egy blendolt premiér-
plán, ha beleillik a filmarab cselekményé-
nek illető helyzetébe. 

(Folyt köv.) 
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AZ UJ R O K O N 
VÍGJÁTÉK 3 FELVONÁSBAN 

Irta: CSATHÓ KÁLMÁN (Foly ta tás és v t g e 

Színpadokkal szemben kézirat. — A darab előadási joga az Athenaeum rt. színpadi 
müvek osztálya (Igazgató dr. Márton Miksa) utján szerezhető meg. 

HARMADIK FELVONÁS 
Ugyanott, kora délután. Ajtó, ablak b e 
csukva, zsalu lezárva, csak a szük réseken 
át látni, hogy kinn vakitóan, forrón süt 
a nap. A szobában hűvös félhomály, ami-
lyen csak nyári délutánokon tud lenni 
falusi kúriákban. 

Mikor a függöny szétválik, a j. o. 1. ajtó 
közelében egy csókolódzó párt látni, amely 
mozdulatlanul, sokáig függ egymás ajkán. 
A csók majdnem botrányosan hosszú. 

I. JELENET 
Blanche, Miklós 

BLANCHE (kibontakozik az ölelésből). 
Na ! Ha ,most valaki benyitott volna ! 

MIKLÓS. Az szép lett volnál De én 
folyton füleltem. Meghallottam volna, ha 
jönnek. 

BLANCHE. Ilyen óvatos vagy? 
MIKLÓS. Hehe! Megszoktam, hogy résen 

legyek. Nálunk vigyázni kell. Többen va» 
gyünk, mint ahány ajtó van a házban. 

BLANCHE. És ha mégis ránk nyitott 
volna valaki? Például Tóni néni. 

MIKLÓS. Az ő lépését megismerem a 
hatodik szobából is, mert tulajdonképen 
es ik 6 tőle félek. 

BLANCHE. Csak ő tőle ? 
MIKLÓS. Csak hát ! 
BLANCHE. De tőle aztán nagyon! Pedig 

cn eleinte azt hittem, te kemény ember 
vagy. Ho<y nem törődöl senkivel és sem' 
mivel, csak ami neked tetszik. 

MIKLÓS. Hiszen nem is ! Nem törődöm 
<én csak (Megöleli Blanchet.) veled te kis . . . 
(Megcsókolja.) 

BLANCHE (elhúzódik). Ne, mert min-
dig arra kell gondolnom, ha megcsókolsz, 
hogy közben nem én vagyok az eszedben, 
hanem Tóni néni . . . 

MIKLÓS. De ugyan, kérlek! 
BLANCHE Nem is értem, ha ennyire 

félsz az anyádtól,, hogy mertél Jankával 
ilyen jóba lenni. Évek óta ! 

MIKLÓS. De kérlek, hát ez csak egészen 
más! Nem komoly! 

BLANCHE. Nem komoly 1 
MIKLÓS. Nem hát ! Mama is tudta, hogy 

nem az és, azért hunyt rá szemet. Ott 
nincs szó házasságról. 

BLANCHE (mosolyog). Hát köztünk van? 
MIKLÓS. Na hallod, hát hogyne ! 
BLANCHE. Mert eddig még nem emii-

tetted egy szóval sem. 
MIKLÓS. Igen, mert várnom kell, amig 

a dolgok rendbeiőnnek. 
BLANCHE. Miféle dolgok? 
MILKÓS. Itthon is . . . mamával. Meg 

aztán . . . vele is. 
BLANCHE. Jankával ? 
MIKLÓS. Jankával, amig megérti, hogy 

vége részemről mindennek. 
BLANCHE. Hát még nem tudja ? 
MIKLÓS. Azt hiszem tudja. Legalább 

is sejti. 
BLANCHE De még jársz oda, ugy-e? 
MIKLÓS. Á! Ugyan! Hogy képzelsz olyat? 
BLANCHE (megfenyegeti). No! No! 
MIKLÓS.De ha mondom!Felé se megyek! 
BLANCHE. Ne is, mert ha megtudom, 

hogy ott voltál . . . Vagy ő, vagy én ! . . . 
De hogy itt is, ott is, olyat nem játszunk, 

MIKLÓS (közeledik hozzá). Hiszen tudod 
jól, hogy csak te . . . csak téged . . . (Meg-
öleli Blanchet, megcsókolja, majd hirtelen 
elereszti.) Jönnek ! (A középajtóhoz siet és 
ugy tesz, mintha éppen annak a kinyitá-
sával vesződnék.) 

BLANCHE (egy perdüléssel el a j. o. 1. 
ajtón). 

II. JELENET 
Miklós, Margit 

MARGIT (a j. o. 2. ajtón jön, himzést 
hoz). Már kinyitod? 
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MIKLÓS (mialatt az ajtó négy szárnyát 
kitárja). Már nem sfit ide a nap. És ma 
különben sincs olyan nagy meleg . . . 
Szervusz ! (Veszi a kalapját a zongoráról.) 
Kezedet csókolom. 

MARGIT (mialatt elhelyezkedik és hí-
mezni kezd). E lmész? 

MIKLÓS Igen. Ha kérdik, hol vagyok, 
mondd, hogy, az aratóknál. 

MARGIT. És ha éppen ott keresnek? 
MIKLÓS (nevet). Hogy a faluba mentem 

a lódoktorhoz. Ez már ki van próbálva. 
Szervusz ? 

MARGIT. Jó mutatást 1 
MIKLÓS. Köszönöm. (El középen.) 

III. JELENET 
Margit, Lilla, Piroska, Ida, Tóni 

LILLA és PIROSKA a j. o. 2. ajtón 
jönnek. 

LILLA (varrni valót hoz). Tóni még 
alszik ? (Elhelyezkedik és munkába kezd.) 

MARGIT. Ugy hal lom jön már ó is. 
PIROSKA (stoppolni valót hozot t ; dol-

gozni kezd). Én nem tudtam aludni. Mióta 
ez a Blanche itt van, állandóan olyan 
nyugtalan vagyok. Felkavar bennem min-
den emléket. 

LILLA. Na, na, s z i v e m ! Nyugodj m e g ! 
IDA (a b. o. 2. ajtón jön, kötést hoz). 

Ti már itt vagytok? (Elhelyezkedik.) 
PIROSKA. Éppen mondom, hogy mióta 

ez a Blanche itt van, n e m birok aludni. 
Már harmadik hete. 

IDA. Te alhatsz felőle legnyugodtabban. 
Még ha én m o n d a n á m ! 

PIROSKA. Azt hiszem, az én életembe 
jobban belegázolt az apja ! , 

LILLA. Na, na s z i v e m ! En értelek! De 
nyugodj meg ! 

TÓNI (a b. 1. ajtón jön, horgolást 
hoz, leül). 

IDA. Ma megint olyan ruha volt rajta, 
amit még nem láttam. Hogy hány ruhája 
van,ennek vájjon ? 

TÓNI (horgol). Hát még a fehérneműje. 
Az első percben nem is értettem, hogy 
kerül az a sok csipke meg batiszt holmi 
a mosásba ! 

PIROSKA (stoppol). Meg az a sok selyem-
harisnya ! 

LILLA (varr). Szines szalagot füz a leib-
chenjébe. Minek a z ? 

PIROSKA. Tisztességes uri l eánynak! 
IDA (harisnyát kőt). Aki amellett 

szegény ! 
TÓNI. De pazarló ! 
LILLA. Délig a l sz ik! 
TÓNI. Ma reggel hét órakor is alig bír-

tam kihúzni az ágyból. 

IDA. És akkor meg abban a buta nad-
rágpongyolában szaladgál itt ki és be. 

MARGIT. Pyjamában. Az most a divat! 
TÓNI. Szép divat mondhatom ! 
PIROSKA. Tisztességes uri l eánynak! 
IDA (Margithoz). Te talán felvennéd? Mi ? 
MARGIT. Én ? Az más ! De Blanche . . . 
LILLA. Neki sem illik. De egyebet sem 

tesz, mint ami nem illik. 
PIROSKA. Nem dolgozik semmit. Csak 

zongorázik, vagy a körmét reszeli. 
LILLA. Pikáns könyveket olvas. 
TÓNI. Hogy tudod, hogy p ikánsak? 
LILLA. Már hármat o lvastam végig. 
TÓNI. Szegény Miklós f iam ! 
LILLA. Cseberből vederbe pottyant. 
IDA. Azért még most is jár Karrósra. 
PIROSKA. De már ritkábban. 
TÓNI (bólint). Nagyon befonta az az 

asszony is ! 
MARGIT. É n azt hiszem, nem mer vele 

szakitani. 
TÓNI. Higyjétek el, néha azt kívánom, 

bár inkább . . . (Elhallgat.) 
LILLA. Inkább Jankát! 
TÓNI. Isten őrizz ! Hogy beszélhetsz 

i lyet? Azt se ! 
LILLA Hát mi t .? 
TÓNI. Hogy bár ide se h ívtuk volna ezt 

a leányt ! 
IDA. Nem hagyhattuk az utcán minden 

támasz né lkü l ! 
PIROSKA. És Miklós bizonyosan elvette 

volna Jankát I 
MARGIT. Nem vette volna ! Tudja, hogy 

Tóni mama ellenzi. Hogy komolyan ellenzi. 
TÓNI. Nem vette v o l n a ! Mig én é l e k . . . 

nem ! Ha pedig már nem élek . . . De re-
mélem, a jó Isten még megtart egy da-
rabig . . . 

LILLA. Adja Isten! (Megcsókolja.) 
PIROSKA. Adja b izony! (Megcsókolja.) 
IDA (megcsókolja). Amen ! 
TÓNI. Akkorára már megvénül . 
PIROSKA. Kicsoda? Blanche? 
TÓNI. Dehogy Blanche. Janka. Az pedig 

majd csak megváltozik! 
LILLA Janka? 
TÓNI. Dehogy Janka ! Blanche ! Talán 

megjön az esze. 
MARGIT. Nem rossz leány ez, csak sze-

les. De tessék elhinni, jó gyerek. 
PIROSKA. Te mindenkit védelmezel. , 
MARGIT, Csak azt, aki megérdemli Es 

én azt hiszem, hogy Blanche, ha itt lesz 
egy darabig , . . 

IDA. En is azt hiszem, hogy m e g k o m o -
lyodik. 

TONI. Idővel. Talán. 

ELITE KÉZIMUNKA-KEIiENCYEHAZ S Ä Ä 
T&ii&ny, átfyteritS. v i trai» , iparmflvítz l , előnyomda. rajzma-
terem, gobel in Képek, ajoar, himz* i i v i l lanyerőre berendezett 
f ehérnemű-konfekc ioná ló íyár. Vidékre pontosan i i áyorian izál l l t 



SZÍNHÁZI ËLET 67 

LILLA. Itt közöttünk, ahol csupa jó pél-
dát lát. 

TÓNI. Még szerencse, hogy a leányaim-
mal olyan jóban van! Azok komolyak, 
szolidak, egyszerűek, nem puccosak . . . 

IV. JELENET 
Tóni, Lilla, Piroska, Ida, Lujza, Juliska, 

Málcsi 
LUJZA és JULISKA (a jobboldali 2. ajtón 

jönnek. Elegáns délutáni öltözetben, kalap, 
keztyü; nagyon divatos, kissé merész a 
ruhájuk, a kalapjuk tul diszes). 

MÁLCSI (velük jött). Tessék nézni, mi-
lyen gyönyörű 1 

LUJZA. Mamuskám, mi átmegyünk Mics-
key ékhez. 

TÓNI. Hát ez m i ? 
JULISKA. Margitkám, ha esetleg nem 

jönnék haza idejében, te majd ugy<e le-
fekteted a gyerekeket. 
'MARGIT. Hogyne. Szivesen. 

TÓNI. De mi van tirajtatok ? Miféle ru-
hák ezek ? 

JULISKA (megperdül). Sikkes? 
LUJZA (megperdül). Tetszik? Ugy-e fess ? 
MÁLCSI. Jaj, ugy-e, milyen Ízléses! 
LILLA. Hol vettétek? 
JULISKA. Hozattuk. Pestről. 
LUJZA. Vidéken nincs jó holmi. 
JULISKA. Már nem volt mit felvennünk ! 
LUJZA. Megbeszéltük Blanchesal ! 

, IDA. Megbeszélhettétek volna mással is !... 
En nem igénylem, de . . . 

TONI (még mindig nézi óket). Kalap ! . . . 
CipA I . . . (Lujzához.) Selyemharisnya ? 
(Juliskához.) És szalag a leibchenedben ! . . . 

PIROSKA. Akárcsak Blanchenak! 
TÓNI. És az arcotok 1 Mi az ? Csak nem 

vagytok . . . ? Mitól olyan piros az ajkad ? 
Juliska ? 

JULISKA. Piros ? 
TÓNI. Es a te képed ? Lujza! Mitól olyan 

fehér ? 
LUJZA. Éjszakára bekenjük. Kenőccsel.. 
JULISKA Amitől a bőr üde marad. 

Blanche adta a receptet. 
TÓNI. Nincs arra semmi szűkség! Minél 

többet kentyefityéli magát ejgy asszony, 
annál hamarább megvénül. En sohasem 
használtam semmit, mégis megvénültem. 

IDA. Ez a Blanche belevisz benneteket 
mindenféle szamárságba ! 

V. JELENET 
Tóni, Lilla, Piroska, Ida, Lujza, Juliska, 

Málcsi, Blanche 
BLANCHE (pyjamában középen jön). 

Most ment erre Gedeon, beszéltem vele. 
(A messzelátót, amit magával hozott, le- . 
teszi a zongorára). 

MARGIT (feláll). Gedeon ! De hisz ő egy 
hét óta Pesten van! 

BLANCHE. Már megjött tegnap este. 
TÓNI. így mutatkoztál előtte? 
IDA. Rettenetes I 
PIROSKA. Szörnyű! 
LILLA. iEjry fiatalember előtt, nadrág-

ban ! 
BLANCHE , (vállat von). Hát ha ez a 

pongyolám! Éppen felvettem, hogy alud-
jam egyet, mikor megláttam a Gedeon 
kocsiját. Rákiáltottam, ő megállt, én pedig 
kiugrottam az ablakon. 

MARGIT, Megállt? 
PIROSKA. Kiugrottál ? 
LILLA. Az ablakon ? Nadrágban ? 
TÓNI Hát ez már tűrhetetlen ! 
IDA. Egy Valériáni leány ! 
BLANCHE. Ez csak elég illedelmes ruha ? 

Be van gombolva nyakig. A nadrágja bo-
káig ér . . . Ha látná, hogy tengeri fürdő-
ben hogy mutogatják a nők magukat or-
szág-világ előtt! 

TÓNI. Tengeri fürdőben! De ez nem 
tengeri fürdő! Ez az én házam! 

IDA. Meg,ne lássam rajtad többet ezt a 
maskarát ! Értetted ? Ha magad nem tudsz 
a családod jó,hirére vigyázni, hát majd 
vigyázok én! Én vagyok a család feje!; 

BLANCHE. Pardon, Ida néni ! Lássa, er-
ről mindig megfeledkezem ! Jó, hogy em-
liti néha. 

IDA. Tapasztaltam, hogy megfeledkezel. 
És én ugyan megszoktam, hogy engem 
fittybe se vesznek . . . és nem is igénylem ! 
Tőlük ! Mert ők Esztáryak. De te Valériáni 
vagy és tőled megkövetelem a tiszteletet. 
Erted ? Ezért emlitem. És vedd tudomásul, 
hogy megkövetelem! (Királynői méltóság-
gal el a baloldali 1. ajtón.) 

BLANCHE. Őszintén szólva, nem értem 
ezt az általános felháborodást! 

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

„MONA LISA" 
Erzsébet-körút 20. Tel. 

IL E H E R OPTIKA es FOTO 
Bpaat, VIII, M u c a u m - k ö r u t 2 (a rifl Neajctl SiUMi teltái). 
FÉNYKÉPEZŐGÉP VÉTEL, CSERE-ELADÁS. 



68 SZÍNHÁZI É L E T 

PIROSKA. Ez éppen a borzasztó! 
LILLA. Az elszomorító ! 
TÓNI (Lujzához és Juliskához). Tessék! 

Csak öltözzetek a Blanche esze szerint. 
Még megérem, hogy ti is nadrágban fog' 
tok szaladgálni ! 

LUJZA. De mama kérem! . . . 
BLANCHE Miért? Hát ezekkel a ruhák' 

kel is baj van? Nem jók? 
TÓNI Nom arról van szó ! De mi szük' 

ség rá? Mi? 
BLANCHE. Én azt hittem, mindenki 

örülni fog, ha Lujza meg Juliska szépek 
lesznek. 

TÓNI. Minek ? Van már ura mindegyik-
nek ! Mé? ha Hálcsiról lenne szó ! 

BLANCHE (kip rajta). Hiszen éppen 
kérni akartam Tóni nénit! Van egy na-
gyon szép kis ruhám, de nekem szük. Ha 
meg, tetszik e n g e d n i . . . Málcsinak adnám ! 

TÓNI (lefegyverezve). Neki adnád? 
MÁLCSI (hízelegve). Mamuskám ! 
TÓNI. Hiszen nem m o n d o m . . . De előbb 

látnom kell. Mert hátha az is nadrágos ! 
BLANCHE. Nem, Tóni néni! Az szok-

nyás. nagyon szép kis ruha! Eredj Málcsi, 
•edd fel és mutasd meg. 

MÁLCSI Jaj, de jó! (Megcsókolja Blan-
chet és Tónit.) Jaj, de gyönyörű ruhám 
lesz! (El a jobboldali ajtón.) 

TÓNI (Lujzához és Juliskához). Hát ti 
miért nem mentek, ha menni akartok ? 
Mit váratjátok a kocsit? 

LUJZA. Kezét csókolom ! (El középen) 
JULISKA. Kisztiband! (El középen Luj-

zával.) 
TÓNI (Blanchehoz). Na! Menj te is és 

öltözz át! És ha mégegyszer meglátlak 
ebben a szemtelen ruhában, hát elkonfis' 
kálóm. Na ! Eredj ! 

BLANCHE (megöleli Tónit). Jó lesz, Tóni 
néni ! Csak ne haragudjék ! Nem érdemes ! 
(Nevetve el a j. o. 1. ajtón.) 

PIROSKA. Kiugrani az ablakon! Nad-
rágban ! Én sohasem tettem volna. 

LILLA. A Gedeon szemeláttára! 
PIROSKA. Sót Gedeon miatt !j 
MARGIT. Rettenetes ez a leány ! Igazán 

rettenetes,! 
TÓNI. És ezt vegye el szegény Miklós 

fiam ! 
PIROSKA. Ezt a kacér teremtést! 
LILLA. Föl kell Miklóst világosítani. 
TÓNI. Lehet is férfit felvilágosítani ! Még 

hozzá szerelmes férfit ! 
MARGIT. Az már igaz! A saját szemé' 

nek sem hisz egyik sem ! Hiszen láthat-
nák, hogy ez a Blanche kikezd minden' 
kivel. Mégis bolondulnak érte ! 

TONI. Kikezd ? Kivel kezd ki ? 
MARGIT. Mindenkivel ! Miklóssal, Mics-

keyvel, a szolgabiróval, a doktorral . . . 
Mégis szerelmes belé valamennyi ! 

TÓNI. A doktor is? Hisz az házas ember! 
MARGIT. Az is ! A kis Bonifácz-fiut meg 

ugy megbolondította, hogy az már egé-
szen belehülyült a szerelembe. Se hall, se 
lát! Ha szólnak hozzá, nem felel. 

TÓNI. Az nem baj ! Bonifácz Lacit neki 
adom. Süsse meg! 

LILLA. Hol van Miklós? 
MARGIT. Azt mondta, az aratókhoz 

mezv. Meg a faluba, a lódoktorhoz. 
TÓNI (bólint).. Ezt már ismerem. Akkor 

Jankánál van. És inkább legyen is ott ! 
Ha hazajön, majd kivallatom én, hánya-
dán áll ezzel a Blancheval és majd kinyi-
torn a szemét ! Na, gyertek a kertbe addig. 
Nem jöttök?, (Szedelőzködik.) 

MARGIT. Én megyek. (Indul.) 
PIROSKA Csak menjetek;! Én is megyek 

mindjárt! (Lillához.) Te nem mész? 
TONI és MARGIT (el középen). 

„LILLA. De megyek én is . . . Csak . *. . 
(Összeszedi a cókmókját; kis szünet után.) 
Te, Piroskai Miféle kenőcs lehet az, amit 
Blanche Lujzáéknak adott ? 

PIROSKA. Azt mondja üde marad tőle 
az ember. 

LILLA. Meg kellene kérdezni. 
PIROSKA. Elkérni a receptet. 
LILLA. Elkérjem ? 
PIROSKA. Most ne ! Majd estére ! Most 

ott van Málcsi I 
LILLA. Igaz! Majd négyszemközt ! (Indul 

középen.) 
PIROSKA. És meg kell kérni, hogy ne 

szóljon senkinek. (Indul.) 
LILLA. Jaj, ne bizony! Hogy Tóni meg 

ne tudja ! (El mindketten középen.) 
VI. JELENET 
Ida, Miklós 

IDA (bal 1. ajtón jön, összeszedi a kö-
tést, amit az imént ledobott és leül oda. 
ahol előbb ült. Köt). 

Klein-féle szappanok és kos* 
metlkal cikkek 
(vu, Don-«. íj. m.: j. i2s-so.) a leg jobbak £ 
A R A N Y S Z Ő K É V É 
változtatta haját a felülmúlhatatlan Hyvarjon-
fé le „Ono" GOLDEN HAIR WASH. Ára 600 
kor. Főraktár: Török József gyógyszertár R.-T. 
Király-u. 12. és Róna drogéria, József-körűt 50. 

™. Ruhák 
SíS Blúzok 
Pongyolák 

Budapest, V. kerület, Mária Valéria-utca ». 
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MIKLÓS (középen jön). Kezét csókolom 
Ida néni ! Hát maga nem nézi a repülő-
gépet? 

IDA. Micsoda repülőgépet ? 
MIKLÓS. Azt nézi mindenki. A kert al-

járól remekül látni ! 
IDA. Nekem senki se szólt. Velem nem 

törődnek. 
MIKLÓS. Dehogy nem. Ida néni ! Hiszen 

azért jöttem. Valami mozifelvételt csinál-
nak, azokhoz tartozik a repülőgép is. Na-
gyon érdekes. 

IDA. Mozisok? Nem szeretem az ilyen 
gyanús népséget. (Feláll.) Es ez 'az egész 
repülés is csak hencegés ! Ha nem svindli. 
Mert lehet, hogy csak svindli. (Veszi a 
messzeiátót.) De azért megnézeti. (El kö-
zépen.) 

•VIL JELENET 
Miklós, Blanche 

MIKLÓS (bekopog a jobboldali 1. ajtón). 
Szabad ? 

BLANCHE (kivülről). Nem szabad ! (Be-
lép.) Málcsi öltözik. Mit akarsz? 

MIKLÓS I mosolyog). Most már semmit. 
Csak téged akartalak látni. (Megöleli.) 

BLANCHE (kibontakozik). Ne mondd Ï 
Ez szép öled! Pedig Jankától jdssz ugy-e? 

MIKLÓS. Dehogy is. Az aratóknál vol-
tam . . . 

BLANCHE. Es mit mondott Janka? 
MIKLÓS. Semmit. Mondom, hogy nem 

ott voltam. 
BLANCHE. Hát mit kérdezett?, 
MIKLÓS. Ha egyszer nem beszéltem vele ! 
BLANCHE. És te mit feleltél neki? 
MIKLÓS (nevet). Nem akarod elhinni? . . . 

(Megöleli ) 
BLANCHE (kibontakozik). Tudom jól, 

hogy ott voltál 1 Láttalak menni is, jönni is. 
MIKLÓS. A faluban is voltam a lódok-

tornál. 
BLANCHE. Mondom, hogy láttalak. Lát-

talak a távcsővel. 
MIKLÓS. Nézd, kérlek! Ez nem igy van. 

Nem mehettem el a háza előtt köszönés 
nélkül 

BLANCHE. Na, látod ! Pedig mit mond-
tam mielőtt elmentél ? 

MIKLÓS. De nem is beszéltem vele, mert 
vendégei jöttek. Valami mozizó társaság. 
Itt csinálnak felvételt az ő kastélyában. 

BLANCHE (egyszerre nyugtalan lesz). 
Mozifel vételt? 

MIKLÓS. Igen. Autókon jöttek. Sőt egy 
repülőgép már délelőtt megérkezett, mert 
valami olyan felvétel van, autóval meg 
repülőgéppel. 

BLANCHE (a hangja csupa izgalom). Mi-
féle gyár csinálja? Nem tudod a nevét vé-
letlenül ? 

MIKLÓS. Valami bécsi cég. Várj csak. 
Jupiternek hivják! 

BLANCHE (nagyon izgatott). Jupiter? 
Tudod bizonyosan ? 

MIKLÓS Igen. Jupiter. De mi bajod ? 
(Újra meg akarja ölelni.) 

BLANCHE (heresen eltaszítja). Hagyj 
már ! 

MIKLÓS. De hát mi lelt ? 
BLANCHE. Az, hogy eredj a Jankádhoz 

Hagyj engem békében ! 
MIKLÓS. De Blanche ! Csak nem fogsz 

ezért . . . (Közeledik hozzá.) 
BLANCHE (idegesen) Hagyj engem 

Hagyj! Türelmetlenül.) Hagyj el! (Leül.) 
MIKLÓS (egy pillanatig nézi, majd dú-

dolni kezdi évelődve) 
Haragszik a rózsám ! 
Nem ül az ö l e m b e . . . 
Én s e . . . az övébe. 

BLANCHE (felugrik, türelmetlenül, utál-
kozva). Jaaj ! Hát ez tűrhetetlen ! (Indul a 
jobboldali 1. ajtó fejé.) 

MIKLÓS lutána megy). Blanche ! Hát ko-
molyan haragszol ? 

BLANCHE. Nem. Nem is haragszom. 
Csak unlak ! Tudod, hogy unlak ? Mint 
filmen az osztrigahalászatot. 

VIII. JELENET 
Mâlcsi, Blanche, Miklós 

MÁLCSI (belép a jobboldali 1. ajtón, 
könnyű, csinos nyári ruhában). Mintha 
csak rámszabták volna. 

MIKLÓS (Blanchchoz sértődve). Kérlek! 
Tudomásul veszem . . . Rendben van . . . 
Alászolgája ! Œl a baloldali 2. ajtón.) 

HENNA 
hajfestésben speciállsta 

V Á G Ó V I K T O R 
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VIII., Rákóczi-ut 57/b. 
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MALCSI (megdöbbenve). Összevesztetek ? 
BLANCHE. Itt van Döllnitz. 
MÁLCSI. A filmrendező ? 
BLANCHE. Igen. Itt van Karróson. Itt 

csinálnak felvételt. 
MÁLCSI. Honnan tudod? 
BLANCHE. Host mondta Miklós. 
MÁLCSI. Hogy Döllnitz itt van ? 
BLANCHE Miklós csak annyit mondott, 

hogy a Jupiter-gyár. Akkor pedig ő van 
itt, mert a Jupiternek ő dolgozik Magyar-
országon. 

MÁLCSI. Ertem ! Bevallottad Miklósnak 
a filmrendezőt . . . 

BLANCHE. Én? Miklósnak? (Nevet.) 
Nem, drágám. Azt már nem I Miklósnak 
nem vallom be Döllnitzet. Majd csak Ge-
deonnak. 

MÁLCSI. Gedeonnak? 
BLANCHE. Perszel Neki majd bevallom. 

Lehet, még ma . . . De Miklósnak! Ne 
haragudj, de . . . el tudsz engem képzelni, 
mint a Miklós feleségét? 

IX. JELENET 
Blanche, Málcsi, Miklós 

MIKLÓS (belép a baloldali 2. ajtón). 
BLANCHE. Itt kell egy kicsit felvenni és 

sluszban utánaengedni . . . Mutasd meg 
Tóni mamának. Eredj 1 . . . Mindjárt le-
megyek én is. 

MÁLCSI. Szegény Miklós ! 
BLANCHE. Majd megvigasztalódik mind-

járt . . . Visszakenem Jankának . . . itt 
ráncol egy kicsit . . . 

MÁLCSI. Jankának? 
BLANCHE. Még pedig a Tóni néni ut-

ján ! 
MALCSI. Igen ! (Hol Miklósra néz, hol 

Bianchera. El a középen és balra.) 
MIKLÓS (fel és alá sétál). 
BLANCHE (indul a jobboldali 1. ajtó 

felé). , 
MIKLÓS Kérlek. Blanche ! Egy szóra ! 
BLANCHE (visszafordul). Tessék? 
MIKLÓS. Okosan szeretnék veled beszélni. 
BLANCHE. Okosan ? Rajtam nem múlik ! 
MIKLÓS. Nézd kérlek . . . En megbirom 

érteni, hogy én még most is be-benézek 
néha . . . oda . . . Karrósra, de ha megma-
gyarázom. . 1 . Ez tisztán a te érdekedben 
történik. 

BLANCHE. Az én érdekemben ? 
MIKLÓS. Igen. Meg az enyémben. Ha felé 

se nézek többet, akkor rögtön kisül, hogy 
szakitottam vele. Megtudja mindenki. 

BLANCHE És ez olyan nagy baj lenne ? 
MIKLÓS. Igen. Mert mama isneszétvenj^é 

és mindjárt tisztában volna vele, hogy mi 
ketten hogy állunk egymással. Az pedig 
rettenetes lenne, mert borzasztóan ellene 
van. hogy elvegyelek. 

BLANCHE. Ugy? . . . Ellene van? 
MIKLÓS. Ajjaj 1 
BLANCHE^ Beszéltél vele végre? 
MIKLÓS. Ő beszélt velem. Azaz nem is 

velem, Lujzával. Előttem. Ugy, hogy én is 
értsek róla. Azt mondta, sohasem egyez-
nék bele, hogy unokatestvérek összeháza-
sodjanak a családjában. 

BLANCHE. Lám! Lám! Akkor hát en-
nek vége köztünk. Mi? 

MIKLÓS. Vége nincs! Csak várni kell 
egyelőre! . . . 

BLANCHE. Várni? 
MIKLÓS. Igen, amig mama mást gon-

dol. Titokban azért jóban lehetünk egy-
mással. 

BLANCHE (nevet). Titokban ? 
MIKLÓS. Te ezen nevetsz? 
BLANCHE (hirtelen való tettetett elko-

molyodással). Most már bánom is, hogy 
az imént mindent elmondtam neki. 

MIKLÓS. Kinek? 
BLANCHE. Tóni mamának. 
MIKLÓS. Jézus Mária ! Mit mondtál neki ? 
BLANCHE. Nem gondoltam, hogy eny-

nyire fog haragudni Janka miatt. Mert el-
mondtam neki Jankát is. 

MIKLÓS. Látod kérlek! Es ilyen bajt 
csináltál . . . 

BLANCHE. De hát végre is . . . az ilyet 
minden leány elmondja az anyjának . . . 
Nekem sincs titkom Tóni mama e l ő t t . . . 
Mert most ő a mamám . . . Nem tehetek 
róla, hogy véletlenül a te mamád is 1 

MIKLÓS. De hát . . . mit mondtál neki ? 
BLANCHE. El voltam keseredve, hogy 

megint Jankához mentél. Es ő is megbot-
ránkozott . . . Jaj ! Éppen jön . . . 

tzüsi evőkészletek 

Bpest, IV. ken, (i Muzeum-körut h 

fl möpészetet ft eduelö Közönség 
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MIKLÓS (ijedten) Jön ? Hol jön ? 
BLANCHE (egy perdüléssel beugrik a j. 

a . 1. ajtón) 
MIKLÓS (a b. o. 1. ajtó felé siet, de mi ' 

előtt elérné, belép Tóni). 

X. JELENET 
Miklós, Tóni 

TÓNI .(belép középen). Téged k e r e s l e k . . . 
MIKLÓS. Hehe . . . Igen . . , de sietnem 

bell. Kezét csókolom . . . 
TÓNI. Csak maradj i t t ! Beszélni akarok 

veled ! 
MIKLÓS. Ttídom mama kérem . . . de 

most . . . 
TÓNI.. Mit tudsz ? 
MIKLÓS. Hogy mama beszélni akar ve-

íem. Mondta Blanche . . . 
TÓNI. Mit tud ő erről I Mit fecsegsz itt 

össze-vissza . . . 
MIKLÓS. Igen . . . azaz talán később 

m a m a kérem, mert most várnak rám. 
TÓNI. A lódoktor ? Hadd várjon. Én i s 

eleget vártam rád ő miatta . . . Most arról 
van szó, hogy hogy állsz ezzel a dologgal ? 
Szerelmes v a g y ? Mi ? 

MIKLÓS. Én, m a m a kérem? 
TÓNI. Mert ha az vagy, ideje, hogy ki ' 

ny issam a szemedet. Hála Istennek, még 
a e m feleséged, most még lehet vele sza' 
kitani. 

MIKLÓS. Hiszen én is a k a r n é k . . . Csak-
hogy nem olyan könnyű, mint hinni tet' 
szik . . . 

TÓNI. Az attól függ, mennyire másztál 
bele a dologba. 

MIKLÓS. Ez az éppen, hogy nagyon i s ! 
Egészen ! 

TÓNI, (ijedten). Megkérted? Feleségül? 
MIKLÓS. Azt azért nem tettem . . . d e . . . 

h isz az volna a legkisebb!«. . . 
TÓNI- Nem értem ! Beszélj világosan ! 
MIKLÓS. Hiszen tudom, hogy úgyis tud 

már mama mindent. Mondta Blanche. Hát 
ttgy van a dolog . . . hogy . . . Hát, szó' 
val . . . igen . . . Tetszik tudni fiatalok 
közt megesik az efféle . . . És hát . . . 
é n restellem, de már nem változtathatok 
rajta. Ebben benne vagyok 1 

TÓNI. De h i szen! . . . N e m ! Nem lehet 
E z lehetetlen ! 

MIKLÓS. És ez a baj ! Mert azóta olyan 
szerelmes belém . . . Halálosan szerelmes . , . 

TÓNI. Ez rettenetes! Elcsábítani egy 
i lyen magányos, árva teremtést! És éppen 
az én f i a m ! Borzasztó! Hiszen akkor fele-
ségül kell venned. 

MIKLÓS. Hiszen magányos is, árva i s . . . 
De azért csábitásnak éppen nem lehet mon-

dani. Egy özvegy asszonynak már lehet 
annyi macához való esze . . . 

TÓNI. Özvegy? Kicsoda özvegy? 
MIKLÓS. Hogy kicsoda? Hát kiről kér-

dezősködik m a m a ? 
TÓNI Kirő l? Hát Blancherői! Kiről 

másról ! 
MIKLÓS. En azt hittem, hogy . . . Mert 

hogy a lódoktort tetszett említeni . . . 
Hogy róla ! . . . 

TÓNI. A lódoktorról ? Hát a lódoktor 
özvegy ?, 

MIKLÓS. Dehogy a lódoktor ! De hogy 
m a m a őt emiitette, hát, hát azt hittem . . . 
Azt hittem . . . Jan . . . hogy Jankát tet' 
szik gondolni. 

TÓNI (nagy szünet után). Jankát? Mi-
csoda Jankát? 

MIKLÓS. Felemás Jankát . . . Keményné 
nagyságos asszonyt. 

TÓNI.,Te őróla beszéltél? 
MIKLÓS; Mert azt hittem . . . 
TÓNI. És ezzel a szemérmetlen törté-

nettel mersz engem traktálni ? Engem ? 
Anyádat? Nem sül ki a szemed? 

MIKLÓS. Gondoltam, Blanche már el-
mondta, hát . . . (Vállat von.) 

TÓNI, Blanche? Mit? 
MIKLÓS. Nekem azt mondta, de ugy 

látszik, akkor félreértettem . . . De most 
már értem, mert . . . ami meg azt illeti, 
őt tudnii l l ik, ha már bevallotta, hát én 
is bevallom. De egyelőre, még nem . . . 
Mert éppen őmiatta . . . És most egy k i ' 
csit haragszik is . . . 

TÓNI. Most kiről beszélsz? 
MIKLÓS. Blancheról. Illetőleg Jank . . . 

K e . . . Keménynéről . . . Azaz nem őróla, 
csak arról tudniil l ik, hogy éppen őmiatta, 
ha most m a m a beleegyeznék is, egyelőre 
lehetetlen . . . És ezt már neki mond-
tam is. 

TÓNI. Mondd fiam, az a b izonyos 
lódoktor, az el tud igazodni a te beszé-
deden? Mert én, a tulajdon szülőanyád, 
n e m tudok . . . 

N • s a J n A l J a a fáradtságot, keress« 
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MIKLÓS. Azt akarom mondani, hogy 
Blanchesal ez a dolog ez nem olyan . . . 
Mert igaz ugyan, hogy Blanche halálosan 
szerelmes belém . . . 

TÓNI. Igazán? Ez bizonyos? 
MIKLÓS (fölényesen legyint). Ojjé ! 

Fülig 1 Nem is fülig 1 A feje búbjáig . . . 
De . . . én tudtam, hogy mama nem 
akarja, hát mindőisze csókolóztunk egy 
kicsit. Ez az egész. Nem komoly. 

TÓNI. Csókolóztatok? 
MIKLÓS. Ilyesmi eléfordul . . . fiata-

lok közt . . . 
TÓNI. Hát ezek szép dolgok ! Az én 

házamban . . . És ráadásul még el is fe-
csegsz mindent I Mikor nem is kérdez* 
telek ! . . 

MIKLÓS; Blanche már úgyis bevallotta 
mamának . . . Én csak azért mertem . . . 

TÓNI. Blanche ? Nekem ? Bevallotta ? 
Nem is beszéltem vele . . . 

MIKLÓS. Pedig nekem azt mondta. Itt 
az imént. Hogy el volt keseredve Janka 
miatt és elpanaszolta mamának . . . Nem 
értem ! 

TÓNI Hm. En már kezdem érteni . . 
MIKLÓS. Mit, mama kérem? 
TÓNI. Azt, hogy ne kezdj te ezentúl 

édes fiam, senkivel . . . Maradj csak a 
lódoktorod mellett ! Az neked való tár-
saság ! . . . 

MIKLÓS. Janka? Pardon! Keményné 
nagyságos asszony ? 

TÓNI Micsoda Janka? A lódoktor. 
MIKLÓS. De hiszen a lódoktor az tulaj' 

donképpen . . . 
TÓNI. Lódoktor ! Es nem is akarok róla 

egyebet tudni ! Érted ! Amig lódoktor . . . 
addig nem bánom . . . De ha egyszer eló 
mersz nekem állani hogy a lódoktor nem 
lódoktor és feleségül akarod venni . . . 
hát akkor, tudom istenem, olyan Felemást 
csinálok abból a Jankából, hogy az apja 
se volt különb . . . 

MIKLÓS. Értem, mama kérem. De mit 
mondjak Blanchenek? Vele mi lesz? 

XI. JELENET 
Miklós, Tóni, Blanche 

BLANCHE (j. o. 1. ajtón belép). Velem? 
(Nevet.) 

TÓNI. Gyere csak ! Gyere ! Miért mond-
tad te Miklósnak, hogy nekem mindent 
bevallottá! ? Mi ? 

BLANCHE. Azért, Tóni néni kérem, 
mert azt hallottam tőle, hogy Tóni néni 
sohasem engedné meg, hogy unokatestvé-
rek összeházasodjanak a családjában . . . 
És alkalmat akartam neki adni, hogy ezt 
Tóni nénivel megbeszélje . . . Ezért. 

(Miklóshoz.) Ezért! . . . Mert ne hara-
gudj, de ebben a családban, ahol csak mi 
ketten vagyunk unokatestvérek, akik 
összeházasodhatnak, én is ezen a nézeten 
vagyok . . . (El középen.) 

TÓNI. Blanche! Micsoda hang ez? Micsoda 
modor ? 

XII. JELENET 
Tóni, Miklós, Margit 

MARGIT (b. o. 2. ajtón jön). Mi történt, 
Tóni mama ? 

TÓNI. Ezt nem tűröm ! Nem azért hoz-
tam ide ! , . . 

MARGIT (Miklóshoz). Mi történt? 
MIKLÓS. Semmi! Blanche féltékeny* 

Mert minek is tagadnam, halálosan sze-
relmes belém ez a leány ! Nem is tudom, 
sikerül-e valaha kigyógyitaní . . . 

TÓNI. Légy nyugodt ! Sikerül ! De hogy 
te belőled hogy sikerült ekkora szamarat 
nevelnem . . . azt nem fogom megérteni 
soha! 

MIKLÓS. Bi lő lem? Bocsánatot kérek . . . 
Meg tudom Ítélni, ha valaki szerelmes 
belém! Ilyet nekem ne mondjon senki . . . 
még mama se. Mert Blanche igenis sze-
relmes. Tessék tudomásul venni I Halálo-
san szerelmes ! Még pedig én belém ! 
(Indul, visszafordul.) És szamár nem 
vagyok, se taknyos kölyök. Negyvenéves 
vagyok. 

TÓNI. Még nem. 
MIKLÓS. Majdnem. (El középen.) 
MARGIT. Nem értem? Hát mi történt? 
TÓNI (legyint). Semmi! ügy látom, 

Blanche szabadulni akar Miklóstól! 
MARGIT. Szabadulni? 
TÓNI. Igen. Ez meg nem akarja elhinni... 

De nem baj ! A fontos az, hogy Blanche 
nem fog hozzá menni. Hála Istennek. 
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XIII. JELENET 
Tóni, Margit, Málcsi 

HÁLCSI (b. o. 2. ajtón jöa). Mama ké-
rem, Piroska néni a kamarakulcsot 
kéreti. 

TÓNI. Tulajdonképpen nem rossz leány 
ez. Csak szeles. Kelekótya 1 De kezembe fo-
gom, venni a nevelését. Férjhez adom. 

MÁLCSI. Gedeonhoz? 
TÓNI. Nem Gedeonhoz! Majd valaki 

máshoz. (Nézi közben Málciit.) Ha Gedeon 
jön (Igazit Málcsi ruháján ) kedves légy 
vele. Érted? (Nekem ne Bonifácz Lacizz, 
mert ahhoz ugy sem adlak hozzá! 

XIV. JELENET 
Tóni, Margit, Málcsi, Piroska 

PIROSKA (a baloldali 2. ajtón jön). A 
kamrakulcsot kérem ! . . . 

TÓNI. Igen ! Megyek ! (El Piroskával a 
b. O.F 2. ajtón.) 

MÁLCSI. Mama mindig ezzel a Gedeon-
nal kinoz! Pedig én csak Lacit szeretem. 
És miért ne menjen hozzá Gedeonhoz 
Blanche, mikor neki meg az tetszik? 

MARGIT. Tetszik neki? Mondta? 
MÁLCSI. Igen. És ha nekem nem k e l l . . . 
MARGIT. Azt mondta, hogy tetszik 

neki ? . . . 
MÁLCSI. Hogy hozzá akar menni . . . 

De mi bajod ? 
MARGIT. Semmi! (Nevet.) Mi volna? 

Szép ez a kis ruha ! . . . Igazán szép ! 
Csinos vagy benne! Nagyon csinos! 

MÁLCSI. Tetszik? Ugy örülök, hogy 
mama megengedte, hogy elfogadjam! 

MARGIT (szórakozottan). Igen! Csak-
ugyan. (Belevág a zongorába és el a j. o. 
2. ajtón.) 

XV. JELENET 
Málcsi, Blanche 

BLANCHE (beszalad középen). Itt van 
Gedeon! Bonifácz is veleiött. Most száll-
nak le a kocsiról . . . Málcsikám, ejtsd 
módíát, hogy kettesben maradhassak vele ! 

MÁLCSI (ijedten). Lacival? 
BLANCHE. Dehogy te Maki ! Gedeonnal. 

XVI. JELENET 
Málcsi, Blanche, Gedeon, Bonifácz 

GEDEONés BONIFÁCZ (középről jönnek). 
GEDEON. Kezüket csókolom. 
BLANCHE. Jó napot ! Isten hozta! (Kéz-

fogások.) 
MÁLCSI. Jó napot ! (Kézfogások.) 

GEDEON. Mi azt hittük, maguk mind 
a repülőgépet nézik. 

MÁLCSI Miféle repülőgépet? 
GEDEON. Itt kering a ház fölött. Az: 

országúton meg egy sereg automobil. Va-
lami, mozifelvétel . . . 

MÁLCSI. Jaj, hát az nagyszerű l e h e t . . » 
Nézzük meg ! Laci, jöjjön ! (Indul.) 

BONIFÁCZ (nem hallja, nem mozdul, 
nézi Blanchet). 

BL A NCHE(Gedeonhoz). Érdekli ez magát? 
GEDEON. A repülőgép nem túlságosan. 

Leszoktam róla a harctéren, hogy érdek-
lődjem iránta,mert bombákat potyogtatotu 

BLANCHE. Alighanem ebben is az van... 
Jobb itthon maradni . . . 

MÁLCSI. Engem bizony érdekel. Jöjjöo 
Laci ! 

BONIFÁCZ (nem mozdul, Blanchet nézi). 
GEDEON. Margit nagyságos asszony itt-

hon van ? 
BLANCHE. Azt hiszem . . . hogyne . . . 
MÁLCSI (türelmetlenül). Laci... Laci!... 

Nem hallja? Laci? 
BONIFÁCZ (felriad). Tessék ? 
MÁLCSI. Tizszer szólok és nem figyel 

ide I Jöijön velem ! 
BONIFÁCZ. Igen ! (Egy lépést tesz, meg-

áll és Blanchet nézi.) 
MÁLCSI. Jöjjön hát ! Mi lelte magát egy 

idő óta? 
BONIFÁCZ (sóhajt). Hiszen megyek. 

(Vontatottan követi Málcsit, közbe vissza-
•issza néz Blanchera.) 

MÁLCSI és BONIFÁCZ (el középen). 
GEDEON (mosolyog). Ez a gyerék, ugy 

látom, alaposan belészeretett magába. 
BLANCHE (vállat von). Nem érdekel. 
GEDEON (mosolyog). Se Laci, se repülő-

gép ? Semmi se érdekli ? 
BLANCHE. Most nem. M e r t . . . (Sóhajt.) 

Jó barátom, maga nekem Gedeon ? 
GEDEON. Feltétlenül. Miért kérdi ? 
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BLANCHE. Nem is tudom miért, de ugy 
érzem, maga itt az egyetlen ember... Nem-
csak itt, de egyáltalán maga az egyetlen, 
aki . . . Mondja ! Bizhatom magában ? 

GEDEON. Hát hogyne ! Miről van szó ? 
BLANCHE. Mióta itt vagyok, mindig 

akartam magával beszélni . . . Az első 
perctől fogva. Maga éppen olyan jól tudja, 
mint én, hogy milyen idegen vagyok eb-
ben a családban. Maga, aki ugyanabból a 
világból való, amelyikből én . . . 

GEDEON. Talán, ha nem is egészen... 
BLANCHE. Maga az, akiben az első 

perctől fogva biztam. Mikor megláttam, 
-egyszerre azt mondtam magamban. (Le-
hunyja a szemét.) íme, egy igazi férfi. Az 
•első, akivel életedben találkoztál ! 

GEDEON. Talán . . . egy kis túlzás . . . 
BLANCHE. Maga mindjárt az első p e r c 

ben imponált nekem. A fölényes nyugalma, 
a gyöngéd tapintata és az a nagy jósága, 
amely sugárzik minden szavából, minden... 

GEDEON. Jóság! Ugyan kéíem ! Hol 
adtam volna én ennek tanújelét a maga 
tudtával ? 

BLANCHE. Maga nem is veizi észre. 
Hát ez nem a jósiga, hogy engem itt most 
meghallgat . . . egy idegent . . . 

GEDEON. Maga nem idegen . . . 
BLANCHE. Ugy-e n e m ? Nem vagyok 

«gészen idegen ? 
GEDEON. Maga ennek a családnak kö-

zeli rokona, én pedig . . . régi barátja va-
gyok a háznak . . . 

BLANCHE (kissé lehűlve). Persze . . . 
Igen . . . (Újra kezdi.) Azt mondom, hogy 
jóság . . . Mert mit érdekli magát az én 
sorsom . . . 

GEDEON. Dehogy nem . . . Hogyne ér-
dekelne . . . 

BLANCHE. Érdekli! Igazán? Érdekli 
«gy kicsit? 

GEDEON. Hogyne. Nagyon. 
BLANCHE (őrömmel). Nagyon? 
GEDEON. Minden bajban lévő ember 

sorsa érdekel. 
BLANCHE (csalódottan, kis szunçt után). 

Igen. Persze. 
GEDEON. Nos ? Térjünk át magára. 
BLANCHE. Igen . . . (Szünet, újra kezdi 

az ostromot.) Szóval, maga volt az, akire 
azt mondtam magamban: „Ő meg tudna 
téged menteni !" 

GEDEON. Mitől ? 
BLANCHE. Meg tudna menteni, ha törőd-

nék veled, ha felemelne magához annyira, 
hogy megbecsülné benned az embert, amire 
olyan kevés férfi képes . . . 

GEDEON (feszengve) De kedvesBlanche... 
biztosítom, hogy én nagyon tisztelem és 
becsülöm magát... de én eddig azt hittem ... 

hiszen ugy tudom, maga el van látva tisz-
telettel és becsüléssel . . . a Miklós részéről... 

BLANCHE. Miklós! Hm. (Mosolyog.) 
Maga is elhitte ? Hogy én és Miklós ? El 
tudta hinni ? Maga, aki európai ember ? ! 

GEDEON (közbevág). Miről van szó tulaj-
donképpen ? 
' BLANCHE. Igen . . . Csak magának áru-
lom el, édes Gedeon, Maga nem fog miatta 
kevesebbre becsülni . . . ezt érzem . . . 

GEDEON. Kérem ! 
BLANCHE. Én játszottam egypárszor 

filmen 
GEDEON. Igen. 
BLANCHE. Jártam a szinészískolába. El 

is végeztem. Apám akarta. 
GEDEON. Igen. 
BLANCHE. Nem akartam Drezdából, a 

beteg édesapám mellől elmenni. De vélet-
lenül megösmerkedtem egy mozirendező vei. 

GEDEON. Igen. 
BLANCHE. Kisebb szerepeket adott eleinte 

és minthogy nagyon beváltam, azt mondta, 
világhírű fítmdivát csinál belőlem. Belém-
szeretett. 

GEDEON Igen. E s ? 
BLANCHE (lehajtva a fejét, hallgat). 
GEDEON. Tovább kérem! Tovább! 
BLANCHE Érdekli? 
GEDEON. De még mennyire . . . Foly-

tassa kérem ! 
BLANCHE. Nem tudom, tudja-e, mi az. 

mikor az embernek ilyesmit kínálnak ? 
Világhírt, gazdagságot dicsőséget . . . 

GEDEON. El bírom képzelni. 
BLANCHE. Ennek azonban nagy ára 

van. A rendező szerelmes volt belém. 
GEDEON. És maga ? 
BLANCHE. Tapasztalatlan gyerek vol-

tam . . . imponált nekem . . . 
GEDEON. É s ? 
BLANCHE (lehajtja a fejét, sóhajtva). 

Hittem neki! 
GEDEON (fejét csóválja). Szerencsétlen 

gyerek ! Szerencsétlen ! 
BLANCHE. De aztán, mikor meggyőződ-

tem róla, hogy mit akar . . . Megutáltam. 
És szó nélkül otthagytam mindent, di-
csőséget, vagyont, világhírt. 

KbEin SÁRI 
Budapest, ü.f hipót-körnt 17. 

Késsli legmodernebb toalett és negllzséfflzfi&ef 

$ 
elyemharisnyák 

$ szemfelszedése T e r é z v á r o s i 
Kiráty.u.80. har isnvaiavi tó 

m m • mm • 0 hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK 
I i 4 i r a 9 l 9 l l 9 t SAROLTA 20 éve fennálló kozmetikai intézete, Budapest, VL, 
| l i l | V V | l l t f l | | f l | A n d r á s s y - u t 38 . I. „Miracle* hajeltávolitószer szétküldése utasi-
I I I I I B m I I I I I I I I I I tással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Prospektus. •«"" -



SZÍNHÁZI ËLET 75 

GEDEON (nem érti). Ott hagyta ? 
BLANCHE. Igen. (Sir.) 
GEDEON. Nem értem. H á t . . . nem volt 

maguk közt semmi? 
BLANCHE (ártatlanul). Micsoda ? 
GEDEON. Mondjon el kérem mindent. 
BLANCHE. Egyszer . . . egy filmet per-

gettek le a gyárban . . . Sötét volt és ő ott 
ült mellettem. És akkor egyszerre átfogta 
a derekamat és . . . megcsókolt. (Eltakarja 
az arcát.) 

GEDEON. Es? 
BLANCHE. Erre én felugrottam és ott-

hagytam. Nem is álltam vele szóba töb-
foet . . . Ez volt. Utálatos ! . . . Engem még 
férfi soha meg nem csókolt az apámon 
kivül. 

GEDEON. Ez az egész? (Nevet.) Na-
gyon jó! 

BLANCHE. Maga nevet? 
GEDEON. Hogyne nevetnék! Csak nem 

veszem komolyan ezt a tragédiát? 
BLANCHE. Pedig tragédia . . . mert to-

vább is van. 
GEDEON. Tovább ? 
BLANCHE. Igen . . . mert én utálom 

ugyan a piszkot, ami azzal a pályával 
jár . . . De ez az ember, ez a filmrendező 
azóta is a legcsábitóbb szerződéseket ki-
nália. 

GEDEON. Ne törődjék vele! 
BLANCHE. Könnyű azt mondani. A mér-

leg egy il? serpenyőjében van Tóni mama, 
az urilányságról szóló kódexszel, a má-
sikban a gazdagság, a hir, a dicsőség, a 
művészet. De minderről le lehetne mon-
dani egy kis melegségért é.i szeretetért, 
ami itt . . . nincs. Amig szegény apa élt, 
könnyű volt. O olyan okosan és szépen 
tudott velem beszélni . . . És . . . lássa, ezért 
keresek most menedéket magánál . . . 

GEDEON. Nálam ? 
BLANCHE. Magára ugy nézek, olyan bi-

zalommal. mint az édesapámra. És most 
olyan szükségem van védelemre . . . 

GEDEON. Ki ellen? 
BLANCHE Ezeket a felvételeketittKarró-

son ő csinálja . . . Az a bizonyos ren-
dező . . . Azt hiszem, csak azért jött ide, 
hogy közelembe férkőzzék ismét . . . 

GEDEON Ne álljon vele szóba ! 
BLANCHE. Ne ? ! Ugy-e ne?! 
GEDEON. Ha idejön, utasítsa . . . 
BLANCHE (örömmel) Magához? 
GEDEON. Hozzám? Dehogy! . . . Tóni 

mamához ! Az sokkal hathatósabb lesz . . . 
BLANCHE (csalódottan).Tóni mamához? 
GEDEON. Vagy még okosabbat mon-

dok ! Margithoz! Margit majd elintézi az 
egészet tapintatosan. Beszéljek vele ! ? 

BLANCHE. Hm. (Elmosolyoóik.) Hm ? . . . 

Ne 1 . . . Ne beszéljen vele ! (Nevet.) Azaz 
beszéljen . . . De ne erről. 

GEDEON Ne erről? 
BLANCHE (nevet). Ne ! Akad maguknak 

jobb témájuk. 
GEDEON. Tessék ? 
BLANCHE. Vagy nem akar ? 
GEDEON Nem értem magát. 
BLANCHE. Azt vettem észre ! Azért lesz 

belőlem moziprimadonna ! (Kezet nyújt) 
Na. Isten áldja, kedves Gedeon. 

GEDEON. El akar menni ? 
BLANCHE. Minthogy itt megbuktam. 
GEDEON Megbukott? Hol? Mivel? 
BLANCHE. Tudja. Gedeon! Hogy maga 

milyen szerelmes Margitba l . . . Èz gyö-
nyörű ! 

GEDEON. De kérem . . 
BLANCHE. Margit pedig magába I Miért 

nem veszi el ? Nem akar magához menni ? 
GEDEON. Én . . . igazán . . . 
BLANCHE. Pedig a saját sorsától úgyis 

hiába fél az ember ! Nem kerülheti el. A 
Margit sorsa : maga, az enyém, hogy mozi-
primadonna legyek. Sok szerencsét mind-
hármunknak, Gedeon. (Kezet nyújt, Gedeon 
kezet csókol.) 

XVII. JELENET 
Blanche, Gedeon, Margit 

MARGIT (jobboldali 2. ajtón jön). Jó 
napot, Gedeon ! Zavarok ? 

GEDEON (eléje megy). Kezét csókolom ! 
Hogy gondol olyat? 

BLANCHE. Sőt! Gedeon még akar veled 
beszélni valamit . . . 

GSERHYEGK Ï T Ï D i l / A T T E R M E s T i 
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MARGIT. Velem? 
BLANCHE. Igen . . . En pedig addig . . . 

(Hirtelen a Margit nyakába ugrik és meg-
csókolta.) Tudod mit ? Nem baj ! (Elereszti 
Margitot, aki némán tűrte az ölelést és 
egy perdüléssel a j. o. 1. ajtóban terem 
és el.) 

MARGIT. Nem értem! 
GEDEON. Ne törődjék vele! Inkább 

mondja meg, hogy van, mióta nem láttam. 
MARGIT. Köszönöm a szíves érdeklő' 

dést. Erről akar velem beszélni? . . . 
GEDEON. Erről is . . . 
MARGIT. Erről is ? Hát még miről ? 
GEDEON (mosolyog). Beszéltünk Blan-

chesal valamiről és abban állapodtunk 
meg, hogy ki fogom kérni a maga véle' 
ményét. 

MARGIT. Az én véleményemet? Mi szük-
ség az én véleményemre? 

GEDEON. Nagyon nagy szükség van rá, 
kedves Margit. Maga olyan jó barátnőm 
volt mindig, hogy azt hiszem, egészen 
őszintén beszélhetünk egymással . . . De 
előbb . . . kérdezni szeretnék valamit. 

MARGIT. Mit ? 
GEDEON. Hogy tetszik magának Blanche ? 
MARGIT. Hogy érti azt, hogy hogy tetszik? 
GEDEON. Tudni szeretném a maga vé-

leményét róla, mielőtt valamire elhatároz-
nám magam . . . 

MARGIT. Az én véleményemet? Maga 
úgyis azt fogja tenni, amit jónak lát és 
igazán mellékes, hogy én mit gondolok. 
Én már annyira kivül esem minden ilyen 
dolgon. 

GEDEON. Érdekes, hogy maga semmit 
sem változott. 

MARGIT. Hogy . . . hogy nem változtam? 
GEDEON. Az egész házon és mindenkin 

látszik a Blanche hatása. Az imént talál-
koztam az uton a sógornőivel. Alig ismer-
tem rájuk. Málcti is egészen más. Csak 
maga nem változott. 

MARGIT. Hja ! Blanche a napfény ! Amire 
rásüt, az kivirágzik. Ha még van benne 
élet . . . Bennem már, ugy látszik, nincsen. 
(Feláll, közel van a síráshoz.) Azt hiszem, 
Tóni mama hiv . . . Bocsánat. (Indul.) 
, GEDEON (eléje áll). Nem hivja s e n k i . . > 

Es . . . még van valami kérdezni valóm. 
MARGIT (hallgat). 
GEDEON. Most, hogy Pesten jártam, rá-

értem gondolkozni arról, hogy tulajdon-
képen milyen egyedül is vagyok én a vi-
lágon Már régen érzem ezt . . . 

MARGIT. El akarja venni Blanchet? 
GEDEON (mosolyog). Nem, Margit! Én egy 

özvegyasszonyt akarok feleségül venn i . . . 
Egy olyat, aki nem is hasonlít Blanchera 

és akire Blanche semmi hatással sem 
volt . . . 

MARGIT. Gedeon ! 
GEDEON. És ez az, amiről beszélni aka-

rok magával, édes Margit. (Megfogja a ke-
zét.) Nem gondolja, hogy erről mégis csak 
meg kellett kérdeznem a maga vélemé-
nyét is . . 

MARGIT Miért mond nekem ilyeneket ? 
Mikor tudja jól, hogy ez lehetetlen. 

GEDEON. Én évek óta szeretem magát 
nagy, komoly, mély és igaz szerelemmel. 
Tudom, hogy maga is szeret. Érzem, 
Régóta. Miért akarja ezt az érzést elfoj-
tani. Mi az, amiért fel akarja áldozni a 
szivét, az életét . . . mind a kettőnk bol-
dogságát ? Vagy csalódtam volna ? És nem 
szeret ? 

MARGIT. Miért kínoz. Gedeon? Miért 
kínoz ? Hát nem érti, hogy nem tehetem ? 
Hogy fosszam én meg őket attól a bir-
toktól ? 

GEDEON. Micsoda birtoktól? 
MARGIT. Amit az uram rámhagyott. 

Ahelyett, hogy a testvéreire hagyta volna. 
GEDEON. Hát ez a baj ? (Nevet.) Ezen 

könnyű segíteni ! Adja vissza nekik. Mond-
jon le róla ! 

MARGIT. Lemondani ? Hát . . , lehet 
róla lemondani ? 

GEDEON. Persze, hogy lehet! 
MARGIT (örömmel). Igazán ? 
GEDEON. Ha ugyan megérek annyit 

magának, mint az a birtok . . . 
MARGIT (sóhajt). Gedeon! 
GEDEON (közelebb lép). Vagy nem érek ? 
MARGIT (lehunyja a szemét és szótlanul 

a Gedeon karjába borul). 
GEDEON (hosszan megcsókolja). 

XVIII. JELENET 
Gedeon, Margit, Blanche 

BLANCHE (uti ruhában, de kalap nél-
kül, bedugja a fejét a j. o. 1. ajtón). Re-
mélem. zavarok. (Bejön.) Hála Istennek Ï 

MARGIT (megöleli Blanchet). Te tudtad ? 
BLANCHE (megcsókolja). Csak sejtet-

tem. Azaz . . . tudtam is már egyszer, de 
aztán kételkedni kezdtem, mert nem bí-
rom elhinni, hogy ilyen asszony is lehet 
a világon, amilyen te vagy. Ezért sültem 
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fel az imént olyan csúnyán nála. (Gedeonra 
mutat.) 

MARGIT. Felsültél? 
GEDEON. De kérem! 
BLANCHE. Nincs mit szépiteni! . . . . 

De nem baj. Először történt velem és utol-
jára. Nem árt egy ilyen klepp, különösen, 
ha ott kapja az ember, ahol nincs túlsá-
gosan érdekelve. 

XIX. JELENET 
Gedeon, Margit, Blanche, Tóni 

TÓNI (belép a b. o. 2. ajtón). Tessék 
parancsolni. Az uzsonna lenn van a kert-
ben. Tessék, kedves Gedeon. 

BLANCHE. Tóni mama ! Nézze csak. 
TONI. Mit nézzek? 
BLANCHE. Szép pár ? U g y e ? Végre egy-

másra találtak! 
TÓNI. Micsoda? 
MARGIT. De Blanche! 
BLANCHE Gratuláljon nekik Tóni néni ! 

Itt nincs más hátra! Maga is felsült Ge-
deonnál, én is ! 

GEDEON. Nagyságos asszonyom . . . . 
TONI. Hát igaz? (Margithoz.) Te szere-

ted Gedeont? És hozzá akarsz menni? 
MARGIT. Ne tessék rám haragudni. (Sirva 

fakad.) Nagyon szeretem! (Tóni nyakába 
borul.) 

TÓNI. Haragudni ! Ezért ? Hát ilyen go-
nosznak hiszel engem ? Legyél vele bol-
dog! Nagyon, nagyon boldog! 

BLANCHE. Tóni mama! Ha már benne 
vagyunk, azt a szegény Málcsit se tiltsa 
el attól a Laci gyerektől. Zöld ugyan még 
egy kicsit, és belém is van kozmásodva 
mostanában, de majd kigyógyul . . . 

TÓNI. Hogyisne! Ahhoz a kis éhen-
kórászhoz csak nem adom hozzá a leá-
nyomat ! 

MARGIT. Akkor se, ha én meg nekik 
adom a birtokot, amit Jancsitól örököl-
tem ? 

TÓNI. A bir . . . ? A birto . . .? A bir-
toko . . . Jaj ! Mindjárt elszédülök ! . . . . 
A birtokodat ! 

MARGIT (mosolyogva). Abból megélhet-
nek. 

TONI (Margit nyakába borul). Te az én 
édes leányom vagy I Az uradnak én leszek 
az anyósa! Gyertek! Ezt el kell mondani a 
többieknek ! (Indulnak a kert felé. Gedeon 
és Margit kimennek, Blanche visszatartja 
Tóni nénit.) 

BLANCHE. Hát kedves Tóni néni. Én 
pedig most búcsúzom. Elmegyek. Vissza-
megyek színésznőnek. 

TÓNI. Te? Színésznőnek? Vissza? . . . 
Hát te szinésznő voltál? 

BLANCHE. Tulajdonképpen csak elkezd-
tem. De most már folytatom. Mert én nem 
birom ezt az életet Tóni néni! Nekem 
szabadság kell, függetlenség és művészet. 
Mint az édesapámnak! 

TÓNI. Ostobaság! Édes apád férfi volt! 
De az asszonyok mind józanok, egysze-
rűek és szerények voltak a családunkban. 
Egy Valeriáni-leány nem mehet szülész-
nőnek ! 

BLANCHE. De a művészet Tóni néni ! 
A hivatás! 

TÓNI. Nőknél az se olyan komoly do-
log! Látod, volt idő, mikor én. is . . . szí-
nésznő akartam lenni. 

BLANCHE. Tóni néni? 
TONI. Tizenhatéves koromban. De édes-

anyám, a te nagyanyád, a jó Isten nyu-
gosztalja, elintézte rövidesen. Egy pofon-
nal. Legyen áldott a keze érte. 

BLANCHE. Lehet Tóni néni, ha én is 
ugy nőttem volna fel . . . De most már 
egy kicsit elkéstünk . . . Ha akkor idevett 
volna Tóni néni, amikor szegény mama 
meghalt . . . Tizéves koromban . . . Apa 
sokszor mondta. 

TÓNI (megdöbbenve). Mondta? 
BLANCHE. Möndta ! Várta ! Ö szerette 

volna . . . De irni restelt . . . Tóni néni-
nek pedig . . . későn jutott eszébe. 

TÓNI. Várta ! . . . Hát várta . . . miért 
nem . . . Ó Istenem ! . . . Éreztem ! Tud-
tam, hogy ez l e s z belőle ! . . . Pedig én 
csak jót akartam. Apádnak is . . . Neked 
is . . . . Idának is, meg Lillának . . . És 
Piroskának is. Mindenkinek ! Ez volt a 
baj ! És elkéstem. (Sirva fakad.) 

BLANCHE. Ne busuljon azért Tóni néni. 
Hiszen maga ugy is többet tett, mint amire 
köteles . . . és én mindig hálásan fogok 
magára gondolni. 

TÓNI. Hát el akarsz menni ? Csakugyan ? 
. BLANCHE. El Tóni néni ! Elmegyek !... 

En nem tudok itt maradni. (Eléje térdel.) 
Ne haragudjék rám azért Tóni néni. 

TÓNI (simogatja Blanche haját). Én nem 
haragszom kis leányom. Csak sajnállak. 

MÁLCSI (jön középen Margittal). Mama 
kérem . 
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TÓNI. Hi az? Mi történt . . . 
MÁLCSI. Egy ur van itt. Blanchet ke 

resi . . . 
BLANCHE (kiegyenesedve izgatottan fi-

gyel),-
TONI. Hol van ? 
HÁLCSI. Kinn a kapu előtt . . . . Az 

autóban ül . . . Nem akar bejönni . . . . 
TÓNI. Hivd be ! . . . Meg kell neki mon« 

dani, hogy most még nem mehet. Még 
meg kell beszélni . . . 

BLANCHE (veszi a táskát és a kalapot)-
Majd én . . . megyek . . . 

TÓNI. Itt maradsz ! Hajd Málcsi! Te 
pedig menj be addig a szobádba . . . Ma* 
gam akarok vele előbb beszélni . . . 

BLANCHE (a j. o. 1. ajtóban). Igenis ! 
(Körülnéz, sóhajt egyet, aztán odaszalad 
Tónihoz és megöleli.) Nagyon szeretem 
magát Tóni nén i ! (Hegcsókolja, hirtelen 
el a j. o. 1. ajtón.) 

TÓNI. Hálcsi eredj há t ! Mondd meg 
annak az uraak, hogy kéretem ! 

MALCSI. Igenis ! (El középen és jftbbra.) 
MARGIT. Nem értem, miről van s z ó ? 
TÓNI (legyint). Gyerekség! Színésznő 

akar lenni. 
MARGIT. Sz ínésznő? 
TONI. Moziprimadonna. De nem fog el-

menni. Csak kelekótya. Hint az apja volt. 
(Autótülkölés.) Hi a z ? ^A veranda felé 
megy.) 

HARGIT. N e m értem, miről van szó. 

XXI. JELENET 
Tóm, Margit, Málcsi 

HÁLCSI (berohan középen). Hama ké-
rem . . . Blanche . . . 

TONI. Hi történt? 
HÁLCSI. Elment. Azzal az úrral. Híre 

odaértem . . . elindultak. 
TÓNI. De hiszen . . . (A szoba felé mu> 

tat.) 
HALCSI. Az ablakon ugrott ki. 
HARGIT. Hegszőkött? 
TÓNI. Rettenetes ! Az én házamban ! 

Ilyen szégyen! 

XII. JELENET 
Tóni, Margit, Málcsi, Ida, Lilla, Piroska, Béla, 
Gábor, Juliska, Lujza, Esztdry, majd Bonifácz 

végül Gedeon 
Ida, Lilla, Piroska, Esztáry, Béla, Gábor, 

Lujza, Juliska (középen jönnek). 
IDA. 
LILLA. 
PIROSKA. 

Szörnyűség ! 
Hallottátok ? 
Megszökött ! 

BÉLA. Automobilban. 
GÁBOR. De hát h o v á ? 
IDA. Egy idegennel! 
PIROSKA Az anyja vére! Az anyjáé ! 
TÓNI. Pedig itt . . . éppen most beszél-

tem a lelkére . . . Hogy ezt tudta tenni ! 
Hogy mégis e lment! 

MARGIT és MALCSI (el középen). 
LILLA. Hová? 
TÓNI. Hisz ez az ! . . . Színésznőnek ! 
IDA. 1 Sz ínésznőnek? 
LILLA. Lehetetlen ! 
PIROSKA. ( Borzasztó ! 
TÓNI. Egy Valériáni leány ! 
BONIFÁCZ (kezében messzelátó,berohan. 

Alig bír szólni). Elrepült! 
HIND. Hí az? Hicsoda? 
BONIFÁCZ. Blanche átszállt az autóból 

a repülőgépbe és elrepült. Láttam a mesz-
szt látóval . 

IDA. Hát ez rettenetes ! És azt hiszem, 
igazat fogtok nekem adni, ha ezekután. 
mint a család feje, k imondom, hogy nekünk 
ezentúl . . . n e m r o k o n u n k ! Hi többet 
nem ismerjük. 

TÓNI így van ez, ha az ember másokra 
hallgat ! Nem kellett volna terád hallgatnom! 

ESZTÁRY. É n r á m ? 
TÓNI., Igen! Terád ! De ezentúl már n e m 

fogok. Éppen elég volt, hogy te dirigálj ! 
Ezentúl én fogok ! 

(Függöny.) 
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Szerkesztői üzenetek 
(B rovatban készséggel adunk feloildgost• 

iást 5 színházi vonatkozása kérdésre. Kéz-
iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azok 
megőrzésére nem vállalkozunk) 

Eiler Nándor, Lajosmizse. A képet kö-
zöljük és megjelenés ulán postán vissza-
küldjük cimére. — L. Gy- Igen kedves a 
verse, de most már nem tudjuk felhasználni. 
— Hű olvasó. 1. Valószínűié« a Király 
Színházban fognak játszani. 2. Pécsett szü-
letett, 1888 május 3-án. — Előfizető. Ker-
tész Mihály felesége, született Kovács Ilona. 
— Dria és Ria. 1. Conrad Veidt lakik ezen 
a cimen. 2. Felesége Hübner Lili, nem szí-
nésznő. 3. Cime : Berlin, Westend Fürslen-
platz 3. 4. Nincs felesége. — Xénia. 1. Nem 
halt meg. 2. A Renaissance Szinház tagja. 
3. Exquisit-pensio, Piarisla-u. — Régi elő-
fizető. Fazekas Imre 1887 jan. 29-én szü-
letett Budapesten. A reform, gimnáziumban 
végezte tanulmányait, majd egyetemi hall-
gató lett. Először a Nyugatba irt. Első da-
rabja a Fritz, melyet a Vigszinház fogadott 
el. A Magyar Színházban a Silvio kapitány 
c. színmüve nagy sikert ért el. Sok apró 
kebarétréfát, Berlinben filmeket irt. Jelenleg 
a Magyarország belső munkatársa. — Szőke 
kislány. 1. Fülöp Sándor született Kolozs-
várt, 1889 március 27. Ugyanott járt a lvce-
umba, majd polgári iskolába. 1911 szept. 
1-én lépett szinipályára, Mezei Kálmánnál 
volt az első fellépte Rimaszombatban, a 
„Cigányszerelem" c. operettben. 1912 szept. 
l én Komjáthy Jánoshoz szerződött Kassára, 
1915 szeptemberben Sebestyén Gézánál ját-
szik Budán, onnan Temesvárra megy. 1920-
ban a Revü Szinház tagja. Ez idő szerint a 
Blaha Lujza Színháznál működik. 2. Abonyi 
Mariann 1900 nov. 1-én született Budapes-
ten. Az Angolkisasszonyokhoz járt iskolába, 
onnan a Zeneakadémiára iratkozik, melynek 
végeztével a Király Szinház szerződteti, hol 
az Offenbach meghozta igazi sikerét. Ját-
szott még nagy elismeréssel a Délibáb her-
cege, Bolond Istók c. operettekben. Most a 
Városi Szinház tagja. — Olvasó. Vigh Ernő 
nevü munkatársa nincs a Szinház' Életnek. 
Ha ebbeli minőségben jelentkezik önnél, 
adja át a legközelebbi rendőrnek, mint szél-
hámost. — Vitás kérdés. Mi kérem min-
dent tudunk, de az Ön kérdéseire még mi 
sem tudunk válaszolni. 1-ső kérdésére a 
Nemzeti Színháztól, 2-ik kérdésére az Opera-

háztól kaphat választ. 3-ik kérdésére válasz : 
a „Reigen". — Idának. Szomorúan jelentjük 
— minden külön értesítés helyett — hogy az 
ötlet rövid, de kínos szenvedés után kimúlt. 
— Moziszinésznő. Német. 

Aranyszőke lesz EEisner-íéle EAU RADIEUSE 
használja 5 00.— K), barna vagy fekete hajat nyer as 
Eisner-féle dió-kivonattól. 6 0 0 K). E n n e r - d r « í é r i c , 
« h . kam. azáll., ludapa i t , f l „ A a d r & u y u t 17. 

KASZÁS TIVADAR 
Erzsébet-kőrut 5. szám. 

Legfinomabb saját készit-
ményü c'pők raktára 

Mérték szerinti rendelések 

immw 
V a s á r n a p H é t f ő K a d d 

Sze rda S z o m b a t 

Kopható Ady Endre verses höleleh: 
A halottak élén. Vér és arany. 
Uj versek. Az Illés szekerén. 
Szeretném ha szeretnének.Utolsó 
sóhajok (eddig kiadatlan költeménye'Adynak) 

Kaphatók a „SZÍNHÁZI ÉLET" könyvesbol t jában, 
VII., Erzsébet -körut 29. 

M í í v i v á r f ó c i 1 i c * t n l l TÓTH SÁNDOR és FIAI (ezelőtt Junker Henrik; 
n u V i r á g c a V I l S Z l U l l Budapest, VI., Hlrály-utca 54. (Telefon: T18-W.) 
UJ tavaszi virág- és kalapdiizkülSnlagességek. Menyasszonyi koszorúk és fátyolok. Ezüst lakodaím! 
aíáadékok. Hozott kelmékból virágot ás ruhadiszt készit. használt virágot ás tollat fest. frissít é s átalakít 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. junius 23. 

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

A megfejtést lapunk 1923. évi 26 -ik számá-
b in közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

í. dij : Bajor Gizi autogrammos fényképe. 
II. dij: Egy doboz „Floris" bonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. „ 
IV. dij : Egy doboz 

csokoládé. ^ ^ • 
A Színházi Élet 23-ik számában közölt rejt-

vény helyes megfejtése : „Nincs előszó". 
Helyesen lejtették meg 890-en. 
Az első dijat Hartstein Elemér (Pozsony), 

a második dijat Lichtschein Juliska (Buda-
pest), a harmadik dijat Magyary Elvira (Bu-
dapest), a negyedik dijat báró Rácz Sándor 
nyerték meg. 

Ribilló a legsötétebb Afrikában 
a t á rgya L a c z k ó G é z a u j kövények , mely 

Baruti, a bazohon fejedelme 
c ímen m o s t j e l en t m e g é s kapha tó a „Színházi 
Éle t" könyvesbo l t j ában , VII., E rz sébe t -kö ru t 29 . 
A mindvégig' p o m p á s h u m o r u e lbeszé lés , amely 
egy az európa i civilizációtól m e g k ó t y a g o s o d o t t 
n é g e r fu r c sa a f r ika i ka land ja i t ra jzo l ja , f r i s s é s 
e leven lendüle tben t á r j a fel Laczkó Géza ki-
vé te les e lbeszé lö tehe t ségé t é s s t i lus -müvósze té t 

Íz lésesen fest i , t apé tázza . 
J ^ / l é f / t G / t f megb ízha tóan é s o l c s ó n 
M / U l i U d U a- po loskamentes i t i é s takar í t ja 
V A C U U M É S 8 Ü L F I L ) K . - T . 
Telefon : 4—91 é s 66—29. Sa j á t m ű h e l y e k : 
VI., DALNOK-UTCA 11. és B A J N O K - U T C A 27 . 

Mi a boldogság mostanában ? 
Jól megfürDdni a Hungáriában. 

V I I . , D o h á n y - u t c a 4 4 . 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Élet" r.-t. 
Igazgató: KIRÁLY JENŐ 

Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expe-
dition Rudolf Mosse, Budapest és fiókjai. 

APRÓHIRDETÉSEK Egy szó á ra 
44> korona , va s t agabb 

be tűvel 8 0 korona 

Apróh i rde té seke t 
fe lvesz a k iadőhivata 

E rz sébe t -kö ru t 2 9 

„ G l o b u s " nyomozó vállalat , 
i gazga tó Kornya S. J á n o s . Meg-
figyel , informál , nyomoz he lyben 
é s kttlföldön szigorú t i toktar tás 
mellet t . Budapes t , VII., E r z s é b e t -
körut 15. Telefon : József 1 9 - 6 8 . 

K o t t a n é l k ü l i zongora tan i t ás 
ßudapes t legelső speciá l is na tu -
ralista t anárnő jé tő l . Művésznő fo-
s s d 4-7- ig , Izabel la-u. 38 . Szabóné 

S e z l o n o k takaróval t izenhat-
ezerö tszáz tó l , m a t r a c o k , sza lon-
a a i n i t u r á k legolcsóbban . VIII., 
Horánszky-utca 7 . Kárp i tosmü-
helvben. 

H a z a s s á g o t külföldről is köz-
vezvet i t u tó lagos d í jazássa l Ne-
ményi , E rzsébe t fa lva , Baross -u tca 
ha tvanke t tő 

H á l ó s z o b á k , ebédlők, t e l j e s 
l akbe rendezések l ego lcsóbban a 
készí tőnél : Bodon, Péter f fy Sán -
dor -u t ca 42 . Garai - térnél . 

H a m i s f o g a t , ékszer t l egdrágáb-
ban veszek: Gross Antal , József-
körűt huszonhárom, félemelet . 

N ő i k a l a p o k a t , művi rág é s toll-
d iszeket í z lésesen készítek é s ta-
ní tok, Horvá tné t II., Margi t -u . 7. 

L a k á s k i r á l y l eggyorsabban 
közvetít bútorozot t s zobáka t , iro-
dáka t , l akásoka t , l akáscse réke t . 
Há r s f a -u . 2 7 . Tel î 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 k ivűl : 
Kohn, Szondy-u tca 15. 

H a j f e s t é s Hennával párisi mó-
don, ha jmunkák legszebben Grün-
feldnél . Belváros, Ha jó -u t ca 3. 
Zsoldos tanintézet l eg jobban 

készít elő maj fánv izsgákra . VII., 
Dohány-utca 8 

B a n g ó ' tanintézet , Budapest , 
VI., András sv -u t 20 . Tel jes anyagi 
fe le lősségge l készí t elő vidéki 
magán t anu lóka t is . 

T á r s a s á g b e l i úr iasszony leg-
diszkré tebben közvetít házas sá -
goka t . Doktorné, Rákóczi-ut 64. , 
U. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

S z a b á s , va r rás t töké le tesen el-
sa j á t í t ha t j a Kállai, a Technológiai 
I p a r m u z e u m v. szakokta tó ja di-
va t sza lon jában , Károly-körut 12 
Ugyanot t a l egkényesebb igé -
nyeknek megfele lő ruhák , köpe-
nyek é s kosztümök készülnék . 

G y o r s i r á s i , gép i rás i szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában , Muzeum-körut 23—25, 
Telefon : József 104—07. 

H á z a s s á g k ö z v e t i t é s i ügyekbe,» 
mél tóztassék bizalommal F a r a g ó -
i rodához fordulni . Népsz inhá i -
u tca t izenhat . 

V a r r ó g é p e k e t m a g a s áron •*• 
szünk, j u t á n y o s á n á rus i tunk . j a -
ví tóműhely, Bachrah, Wesse lényi -
utca 56 . 

P a p l a n j a csak akko r lesz szép , 
{ó é s olcsó, ha Dorschovitz pap-
arikészitónél vásáro l ta . Garay-

u tca 43 . szám. 
A r a n y a t , e züs tö t , 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 . 

Zománcedóny, háztartási és konyhafelszerelési 
cikkek l e « o b b Vásár lás i forrása, szállodai L Á S Z L Ó K Á L M Á N CÉGNÉL 

é s v e n d é g l ő i e d é n y e k n a g v v á l a s z t é k b a n Budapest, Király-u.76. Király Színházzal szembea 

Tbália műintézet r.-t Felelős i g a z g a t ó : Deutsch Géza. Budapest, V., Csáky-utca 13—14 






