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Gyerekek já t szo t tak sz ínházat , hét 

nyolcévesek. 

Nem csodagyerekek, kik a gyereke-

ket já tsszák, hanem közönséges gye-

rekek, kik a nagyoka t a k a r j á k utá-

nozni . Az előbbiek műkedvelő-gyere-

kek. Ezek azonban gyerek-műkedve-

lők. 

Sietek beszámolni erről az e lőadás-

ról, mely egész napomat megédesített- ' 

s komoly gondo la toka t ébresztet t bea-

nem és sokkal t isz tább, művészibb, 

nyugta lan í tóbb meglepetéssel szol 

gált , mint bármely más nagy színház. 

Ők maguk voltak színészek, rende-

zők, világosítók, kellékesek, ügyelők, 

színházi szabók, szolgák. Till Eulen-

spiegelt hozták szinre, a középkor i kó-

pét, ki vándor lásában megt ré fá l j a a 

papot , asztalost , péket, szűcsöt s a vá-

sáron e l lop a vargától egy cipőt, m a j d 

a szemöldökfára szénnel f ö l r a j z o l j a a 

baglyot meg a tükröt , a cs i rkefogók 

nemesi címerét . P o m p á s a n illeti a 

gyerekeknek a ;zöld kötény, a kék mun-

kássapka . Minden f iúban , ki fu r - f a rag , 

szunnyad egy kis iparos, meg egy kis 

cs i rkefogó. Aztán ez a se lypi tcen-ked-

ves, fu r f angos , ka landos , csínyekben 

gazdag , jókedvű his tór ia az emberisé-

get azon a lelki szinten muta t j a , ame-

lyen ma a gyerekek vannak : a közép-

kori művel tség hivő, humora a mai 

hét-nyolc évesek d e r ű j e . 

Semmi módon se lehet fö lényesked-

nem. Ki tűnően mulat tam, a cselekmény 

lekötött , az együt tes perge t t s a szín-

játékot utolsó jelenetig nem tud tam 

o t thagyni . Igaz, hébe-hóba a végszóra 

nem jö t t meg a válasz. A kis színé-

szek néztek a rendezőre , az élet igazi 

izgalmával . Máskor meg a gazda előbb 

szidta össze inasát s az inasnak csak 

később, pár másodperc múlva öt lö t t 

eszébe, hogy a tuskót t u l a jdonképen 

fö ld re kell vágnia . Ez növelte együt t -

érzésem. Izgolódtam a szereplőkkel , a 

siker érdekében. Éreztem, hogy nem 

gépek, hanem emberek. Egy kicsit félre-

lebbenic a di;szlet és sej t te t te , hogy van 

valóság is, já ték is. Mi, kik annyi 

remekbe készül t e lőadás t , óramü-

szerüen ka t togó já tékot lá t tunk, mely 

az egyhangúság ig tökéletes, unalomig 

sima, örü l tünk ennek az őszinteség-

nek, ennek az önkénytelen vál tozatos-
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ságnak, mely hangsú lyoz ta a sz ínpad 

sz ínpadi voltát, nem ronto t ta a káp-

ráza to t . 

Ezt a tanulságot hoztam ide a gys-

rekektől, a nagyoknak . Egy tan terem-

Bajor Gizi 
Nemzeti Szinház : „Figaro házassága" 

Angelp fotografia 

ben já t szo t tak s még lá tszot t a tábla , 

kréta, á l la t tani ábrák . A kellékeket is 

mind maguk készí te t ték. Óra fügö t t 

a fa lon, födél te len pap i rdoboz , mely-

nek há tá ra maguk i r ták o d a a számokat 

és szögek muta t ták a ha l adó időt . Mi-

lyen igazi óra volt ez ott , az össze-

ábdá l t s z inpadon . Aztán a ho lda t egy 

sar lósan k ivágot t ka r ton jelezte, me-

lyet színes i rónnal c i t romsárgára má-

zol tak. El se képzelik, hogy a fényes 

ápr i l i s i dé lu tánon mennyire bevilágí-

tot ta a színteret , mennyi re beszór ta 

baljó3, homályos ho ldsugarakka l az ud-

vart, melyen a f igu rás pék inas lisztet 

szi tál , a po rba . Ma, mikor a sz ínházak 

ivlámpákkal h a z u d j á k a holdat , kis 

vi l lamoskörtékkel a s zen t j ánosbogara -

kat s minden t igazit akarnak , igazi 

vizet, igazi vonatot , igazi lovat és igazi 

pá rduco t ; üdülés az ilyen csalaf inta-

ság, mely nem megköt, hanem felold, 

nem kielégít , hanem megindí t , szabad 

szá rnyra engedi a képzelete t . A kel-

lék, a mai merev és kész sz ínpadi kel-

lék, a l egbarbá rabb hagyomány , a 

valóság szolgai másoló ja , a na tura l iz-

mus tárából való lom, mely kirivó és 

bántó abban a vi lágban, hol könny és 

mosoly, eszme és tett , minden csak 

mímelt, je lképes. 

Bizonyosan a gyerekek vannak az 

igazi uton, nem mi. A sz ínpad valaha 

gyerekes volt. Ma is annak kell len-

nie. Ők f igyelmeztetnek erre, a gye-

rekek, kik tudnak j á t szan i ; já tékot já t-

szani és életet j á t szan i . 

Miçr t nem tanulunk t ő lük? 
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Ha van valami, ami elmúlt századok vidám-
ságából elevenen, frissen és fakulatlanul ma-
radt meg, akkor Beaumarchais két darabja 
az, a „Szevillai borbély" és a „Figaro házas-
sága" ez a két drága gyöngye az igazi hu-
mornak és nyájas vidámságnak, amely mara-
dandón hirdeti, hogy a tréfának, az élcnek 
is van maradandósága és örökkétartó becse. 
Akár opera formájában, akár -a drámai szín-
padon kerül elénk ez a két darab, mindig 
azok közül a kivételes esték közül való, ame-
lyen tiszta és derűs gyönyörűség elégedettsé-
gével hagyjuk el a színházat. Beaumarchais, 
aki a régmúlt időkben is csodálatos virtuóza 
már a vígjátéki bonyodalomfüzés technikájá-
nak, ezenfelül mindig mást is ad, ötleteinek 
káprázatos dazdagságában, humorának kifogy-
hatatlan bőségével és azzal a páratlan s nem 
mindig él nélkül való csúfolódó kedvvel, 
amellyel a maga társadalmának érzékeny és 
félszeg oldalait megkeresi. Különös véletlen 
talán, de azok a ferdeségek, amelyekre csu-
folódásának és szatírájának nyilait kiröpíti, 
mind azok, amelyek ma épp ugy megvannak, 
mint», akkor s talán ez is egyik oka — sok 
egyéb közt, hogy ilyen nagyon frissnek érez-
zük ez elpusztíthatatlan darabokat. 

A Nemzeti Színház most a másodikat hozza 
szinre, a Figaro házasságát, amelynek alcime 
„Egy napi bolondság". Egy vidám nap tör-
ténete valóban ez a darab, telve bonyoda-
lommal, cselszövénnyel, intrikával — de mind 
valóban bolondos kedvességgel s egyetlen 
szomorú vagy kedvetlen pillanatot sem en-
gedne a nézőnek. Egy napi bolondság, amely 
minden részletében örökké maradandó, egy 
napra annyi vidám bolondság, csalafintaság 
és izgalom, hogy mindenki mástól sok volna 
tőle azonban még a sokat is éppen csakhogy 
elégnek érezzük. 

Figaro ! Ki ne ismerné és ne szeretné e 
drága és csalafinta ezermestert, e borbélyt és 
vigjátékköltőt, titkárt és börtönlakót, a sokat 
hányt-vetett és mindig jókedvű tréfacsinálót, 
aki a sevillai borbélyban olyan vakmerő 

ügyességgel és ravaszsággal szerzi meg fele-
ségül Almaviva grófnak Rozinát. 

A Figaro házassága tulajdonképen folyta-
tása és második része ennek a darabnak, 
végeredményében arról szól, — amit Figaro 
maga fogalmaz meg igy — hogy hálából, 
amiért Almaviva grófot olyan ügyesen fele-
séghez segítette, most a csapodár gróf azon 
mesterkedik, hogy Figarójának, titkárának és 
udvarmesterének szerelmesét, jegyesét elcsá-
bítsa. Ilyen a nagyurak háládatossága — 
mondja az elkeseredett Figaro, de viszont 
csalafinta ravaszsága most sem hagyta cser-

Rózsahegyi Kálmán 
Nemzeti Színház : „Figaro házassága" 

Mészöly riportíelvétele 



4 S Z Í N H Á Z I ÉLET 4 

ben s minden igyekezetével azon van, hogy 
Zsuzsiját megmentse a gróf szerelmétől. Addig 
mesterkedik, mig a leány valóban a felesége 
lesz s a gróf kénytelen-kelletlen, kell, hogy 
összeadja őket, ám a darab ezzel még nem 
ér véget, mert az igazi bolondság csak ezután 
következik. Figaro is csak ember s erőt vesz 
rajta a féltékenység. Rozina grófnő, aki meg 
akarja büntetni a grófot csapodárságáért, 
Zsuzsival találkát adat neki az esküvő esté-
jén a kertben, a levél azonban Figaro kezébe 
jut s igy a találkozón ő is megjelenik, ahol 
felesége ruhájában természetesen a grófnőt 
találja, mielőtt azonban ez kiderülne, a darab 
összes szereplői itt adnak találkát s olyan 
zűrzavar keletkezik, amelyből kivezető utat 
csak Beaumarchais mesteri ügyessége tud 
találni. Mert csak természetes, hogy nem 
csak. ez az egy bonyodalom van a darabban, 
hanem vagy egy tucat s mindet itt kell lebo-

Sugár Károly 
Nemzeti Szinház : „Figaro házassága" 

Mészöly riportfelvétele 

Garamszeghy Sándor 
Nemzeti Szinház : „Figaro házassága" 

Mészöly riportfelvétele 

nyolitani. Ott van Cherubinnak, az apródnak 
naiv szerelme a grófnőhöz, amit a csapodár-
ságában is féltékeny gróf félreért, ott van 
Figarónak egy pénzkölcsönnel egybekötött 
házassági Ígérete Marcellinához. akiről vft^re 
kiderül, hogy az édesanyja, Bartolo és Bazilio 
szerelme — s velük együtt mind a mellékfigu-
ráké, melyeket a csufolódásnak mesteri esz-
közeivel állit be a klasszikus szerző. Mert 
csúfolódó kedve nem kiméi senkit, orvost, 
birót, jegyzőt s a többi hivatali embereket 
még Molièrenél is keserűbben csúfolja ki. 

A Nemzeti Szinház nem könnyű feladatot 
vállalt, amikor a mai igényeknek megfelelő, 
teljes értékű és stílusos előadásban kívánta 
uj formában színre hozni a darabot. Ódry 
Árpád, akinek rendezői feladatul jutott a 
Figaro házassága, a hangos és színes vígjá-
téki előadás beállításán tul kétségtelenül hóna-
pokig tartó studiummal és fárasztó munkával 
állította össze a darab minden egyes részle-
tét, minden jelmezét és díszletét. Nincs is 
semmi hi.ányossága a repriznek. Tiszta kegye-
lettel a szerző, a szöveg és intenciói iránt 
mégis olyan előadást produkált, amely még 



BAJOR GIZI 
Nemzeti Színház: „Figaro házassága" Angelo fotografia 
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elevenebbé teszi a darab hatásót és végleg 
elfelejteti, hogy ez a kedves vígjáték két és 
félszázaddal előbb Íródott. 

Odry maga vállalta Figaro szerepét is 
s igazán az ő lázas tempójú beszélnitudása 
kellett ehhez a Figaróhoz, melynek szélvész-
hez hasonló temperamentuma adja meg az 
egész előadás tempóját és stílusát. Ebben a 
hihetetlen gyorsasággal való perdülésben pe-
dig Odry szeretetreméltó, finoman ötletes és 
mégis igazén emberi tudott lenni. 

A Nemzeti Színház egyébként is ugy lát-
szik teljes tudatában volt annak, hogy a 
Figarót vagy jól, vagy sehogysem szabad 
játszani, mert valósággal ünnepi felvonulásban 
küldte a versenybe az összes nagy ütőkár-
tyákat. Beaumarchais nem csak hálás szere-
peket irt, de olyan ravasz szerepeket is, 
amelyeket csak igazán művészek tudnak teljes 
diadalra vinni. Ha illene lóversenynyelven 
beszélni erről az előadásról, azt kellene mon-
dani, hogy az összes derby craeckek a start-
hoz álltak. Paulay Erzsi, Vdrady Aranka, 
Bajor Gizi — három primadonna, ha ugy 
tetszik — egy darabban, erre még nem igen 

Muzsnay Béci, Bajor Gizi 
Nemzeti Színház ; „Figaró házassága" 

Mészöly riportfelvétele 

volt eset a magyar színházak történetében 
s mind a hárman valóban versenynek, mér-
kőzésnek fogják fel ezt az előadást, nem 
abban, hogy lefőzzék egymást, de hogy való-
ban a legjavát adják annak, amit tudnak . . . 

Paulay Erzsi nagyszerű alakításán kivül a 
szerénységéért is külön elismerést érdemel. 
Benfentesek tudják, hogy ezt a szerepet, mely 
valóban nem a leghálásabb a három között, 
önként vállalta magéra, hogy ezzel is segítse 
a színház sikerét. Az önként vállalt feladatot 
aztán olyan ambícióval és kedvességgel 
oldotta meg, mintha nem is a Figaro kissé 
passzív Rozináját játszaná, hanem a Szevillai 
egyetlen női szereplőjét. 

Váradi Aranka a vidám és ravaszkodó 
Zsuzsiban, jókedvben és graciozitásban, ele-
venségben népszerűsítette meg a közismert 
szubretteket s bizonyos, hogy ha nem volna 
olyan kitűnő drámai erő, ebben a szerep, 
épp oly nélkülözhetetlenné tudná magét tenni. 

Bajor Gizi Chérubin, az apród, nem csak 
kedves és bájos volt, de ami itt mindennél 
fontosabb, f/us volt, még pedig nagyon csinos 
és kedves fiu, aki viszont, ha nő létére nem 
volna olyan kitűnő művésznő — nyilván a 
régen nélkülözött bonvivant szerepét tölt-
hetné be. 

Negyedik hölgynek a kis Muzsnay Bella 
csatlakozott hozzájuk, aki a Fanchette szere-
pében most második alkalommal bizonyította 
be, hogy jó helyen van a Nemzetiben. Mar-
cella szerepében pedig Csillag Terézt láttuk 
megint s most is kedves és ötletesen finom 
volt. A férfiak közül Garamszeghy elegáns 
és temperamentumos Almavivaja, Gál Gyula 
(Bartolo) és Sugár (Bazilio) két őskomikum-
mal teli figurája, Horváth részeges kertésze-
Gabányi mulatságos jegyzője uj szereplői a 
kitűnő előadásnak. 

A régi szereplők közül egyedül Rózsahegyi 
maradt meg, de az ő Don Guzmannja külön 
studiumot érdemel. A Nemzeti Színház rep-
rize tehát a legnagyobb tradíciókhoz és a 
legmodernebb követelményekhez méltó. 

Nadrágszerep 
Lábass Juci a Boccaccioban 
Nadrágban fog játszani, 
De azért mégsem fog egészen 
Férfiúnak látszani. 
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így nyilatkozott Szép Ernő, a „Vőlegény" cimü színdarab 
szerzője a darabjáról 

A Vígszínház baloldalán, ahol a nap süt 
és a szinészbejáró van. sétál Szép Ernő. 
Mielőtt a Színházi Elet munkatársának alkalma 
lett volna vele beszélni, a szerző épp egy 
diszletezővel tárgyalt arról, hogy milyen csúnya 
volt mult héten a havas eső és milyen szép 
most, hogy süt a nap. A Színházi Élet mun-
katársa kénytelen volt a tárgyalást és a sétá-
lást megzavarni s a következő kérést ter-
jesztette a szerző elé: 

— Kérem tessék szives lenni részletesen 
nyilatkozni „Vőlegény" cimü darabjáról, a 
szereplőkről, a darab alakjairól, mindenről' 
hogy jutott eszébe az egész, tessék elmon-
dani róla mindent, amit szokás premier előtt 
egy héttel. 

Szép Ernő udvariasan meghajtotta fejét 
és mikor a „Színházi Élet" munkatársa kivette 
a papirt és a ceruzát, a következőket „nyi-
latkozta" darabjáról : 

Láltam egy fiút ma reggel, diáksapka 
volta fejében, a Lövölde-téren egy kofától 
egy liter tökmagot vett. Tudja, mennyi 
egy liter tökmag? Öt korona. Jelzem, 
magam is szeretem a tökmagot és nem 
is azért sajnáltam azt a diáksapkás fiút, 
hogy tökmagot kávézik, hanem mert ez 
a lövölde-téri tökmag ízetlen és nincs 
semmi tápereje. A mi tökmagunk, akit 
én élveztem diákkoromban az alföldön, 
az kövér, jó tejes és a héja szép fehér, 
ha olyan jó tökmag volna Pesten, ast a 
Gerbeaudban árulnák. Most tessék elkép-
zelni, kedves munkatárs ur, hogy Orosz-
orsiágban egynéhány pár millió gyerek 
énen hal, még tökmagot se ehet.Tessék 
elképzelni, hogy nem millió meg millió, 
hanem egyetlenegy kis szöszi gyereknek 
kell éhen halni. így még borzasz-
tóbb, nem? 

— Borzasztóbb . . . De talán szives lenne 
saját magáról valamit. 

— Igen. Mikor én olyan diák voltam, 
mint akit ma reggel néztem, hogy tök-
magot méret akkor, ha április volt, nem 
hiszem, hogy ne vettem volna egy kis 

lánynak ibolyát. Tudja, mennyi ma egy 
kis csokor szagos erdei ibo lya? Negy-
ven korona. Nem is Ígérhetem Önnek 
se, hocry ibolyát veszek Önnek a - r j é r to ly 

Odry Árpád 
Nemzeti Színház : „Figaro házassága" 

Angelo fotogra'ia 
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kedves, hogy itt fárad velem. Cigaretlit 
adhatok. Tetszik? Magyar Memphis. Sze-
reti? Találkozni szoktam az utcán egy 
volt osztálytársammal, ez a háború 
közepén leszokott a szívásról. Nem 
birja anyagilag. És egyszer azt mondta, 
hogy az élet egyetlenegy vigasza a 
cigaretli. Tessék elgondolni, hogy van 
ez a fiu, az én osztálytársam és annak 
az életben most mér a háború közepe 
óta egyetlenegy vigasza nincs, semmi se. 
semmi vigasza, egyáltalán semmi vigasza 

— De . . . a Vőlegényről tessék . . . arról 
volt szó, ha tetszik emlékezni. 

— Tudom, tudom, Az ember emlé-
kezni szokott, például vissza szokott gon 
dőlni azokra, akikkel emitt-amolt iskolába 
járt. Mér ré^en nem merek a régi kedves 
pofákra gondolni, félek, nem merek soha 
senkit megkérdezni, hogy te, hát ez meg az 
mit cs inál? Félek, hogy ez meg az 

BALLA ZSUZSI, 
aki az Andersen egyik legszebb regéjéből 
készült pompás magyar film. „A gvufaárus-
leány" címszerepét játssza. Balla Zsuzsi az 
oly korán elhunyt hírneves költőnk, Balla 
Miklósnak leánya és Ivánfi Jenőnek, a Nem-

zeti Színház művészének unokahuga 
Labori felv. 

elesett, \ a g y megsántult vagy megvakult. 
Ráér Ön nézni a vakokat, hogy hogy. 
összetanultak már a bottal? Lá ja Ön 
kérem a magyarok micsoda cipőkbsr, 
meg micsoda ingekben járnak ? Hogy 
hogy nézik a flasztert menés közben, 
mondja, nem kéne mindet a legkényesebb 
szanatórinmban melancholia ellen ke-
zelni ? Mennyi délszaki növénnyel, 
mennyi szép könyvvel, mennyi klasszikus 
koncerttel kéne ellátni őket, hisz rettene-
tes szomorú a nyomor, elhiszi ? 

— De szerző ur . . . 
— Mondja kérem a vakok mindig: 

vakok maradnak? H s z már elmúlt a 
háború, kinek van szüksége vakokra ?' 
Meg a féllábuak, hát azoknak se nő> 
vissza a másik lábuk? Hisz már béke 
van. Mondja, ki fog itt mindenkin segí-
teni, még ma, délutánra, azt hiszem, 
délután nem fog már esni. Ki helyette-
síti a jó istent, mondjál Gondolja, hogy 
szabad volna hidegnek lenni, hus /ét 
előtt, mikoraföldneknemkell az eső, pláne 
a fagy meg a köd ! Hát illik az égtől, igy ki-
babrálni a szegényekkel, akik nem győzik 
a fűtést ! Tudja, hányan halnak meg. akik-
nek élni dukálna, emiatt, meg régi beteg" 
ségek miatt, amin levegővel, koszhal, 
kórházzal, szóval pénzzel egész könnyen 
lehetne segi'eni. 

— Tessék már önmagáról valami t . . 
— Tudja, ki az én ideálom? A kutya-

tej virág, mert az egy kis májusi széltől 
el engedi vinni az egész fejét. Lássa, én 
a legborzasztóbb halálszélvészben bele-
fogóztam a saját testembe és lássa, itf 
vagyok, élek. Mikor már régen nincs 
csillag az égen és nincs ember a földön. 
Tudom, hogy nem illik élni és mégis 
lélegzek. Hát kérem, legyen szives nyi-
latkozzon Ön, hogy ezek után mi a vé-
leménye felőlem? 

A Színházi Elet munkatársának nem volt 
alkalma megmondani véleményét Szép Ernő-
ről, mert a szerzőt behívta egy szolga a szín-
házba a próbára. 
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Jeanette menyegzője 
— Repríz az Operaházban — 

A múlt héten ismét repríz volt az Opera-
házban, hosszú, több, mint egy évtizedes 
pihentetés után ismét műsorába illesztette 
Masse Viktornak, a mult században ragyon 
népszerű és termékeny komponistának Jea-
nette menyegzője cimii ikedves, finom kis 
egyfelvonásos daljátékát. Az opera szövegét 
a »Faust«, »Dinóra«, »Mignon« hires és 
soks ikert aratott librettistái, Carré és Bar-
bier irták, akik ebben a kis egyfelvoná-
sosban is • érdekes mesét és hálás dal-
szövegeket tudtak adni. Massé tulajdon-
képen orgonista volt, de szabad óráiban, 
amikor nem ült a székesegyház nagy hang-
szerének játszóasztala előtt, a múzsáknak 
hódolt és egymásután irta operáit, ame-
lyek közüi a legnevezetesebb a »Pál és 
Virginia« volt. Miiveivel népszerűséget és 
tekintélyt szerzett, megnyerte a Prix de 
Rome-ot is, a francia művészek legnagyobb 
kitüntetését és amikor Auber, a nagy zene-
szerző elhunyt, a párisi Conservatoire, a 
francia zeneakadémia, Massét revezte ki 
utódjaként az intézet élére. A mult hó-
napban, március 7-én volt Massé sziile-
tésérek századik évfordulója és ezt a napot 
kegyelettel ünnepelte meg az egész tranc'a 
zenei világ, amely bizonyára megelégedés-
sel értesül majd arról, hogy a neves kom-
ponista szelleme kevéssel a centennárium 
után telélecit Magyarország első zenei inté-
zetében is. 

Az történt ugyanis, hogy Jean, a falu 
egyik legcsinosabb legénye, megkérte Jea-
nette kezét és a leányka, aKi nemcsak 
a legszebb, de a legmódosabb lány is a 
faluban, . szerelmes szívvel mondott igent. 
A nyitány harangjátékos dallama szem-
léltetően testi a menyegzői hangulatot: a 
'fiatal pár már a maire előtt áll, hogy ki-
mondja a kölcsönös holtomiglant. A színhely 
Jean szobája, amely lüresen áll, amikor 
szétlibben a függöny. Igazi agiglegény-
szoba: kopott, rozoga butorók, pókhálós 
falak, rendetlenség, ferdén függő képek, 
térdén függő óra, amelynek nem mozog 
az ingája, nincs aki törődjön vele. Olyan 
szoba ez, amelynek láttán az embernek 
önkénytelenül arra kell gondolnia, meny-
nyire elkelne ide egy derekas, dolgos asz-
szony. Ámde a nyitány harangjátéka elle-
nére egyedül tut be a szinre Jean: meg-
t;zö'(ött a saját esküvője elöl. Már ott álltak 
a maire előtt, amikor egyszerre eszébe 

A »Jeanette mennyegzöje« már a régi 
Nemzeti S inháznak is müsordarabja volt: 
1879. február 4-én játszották ott nagy siker-
rel Böhm Gusztáv fordításában. Alig nyílt 
meg1 az Operaház, az uj színházban is 
ízinre került Massé egyíe'vonásosa, amely-
nek itt 1885 májút* 2-án volt első elő-
adása. Azóta ismételten szerepelt liosz-
szabbsrövjdebü ideig a műsoron a Jea-
nette menyegzője, legutóbb 1911-ben, ami-
'kor Hcjdu Ilona, Dalnoki Viktor, Kárpát 
Rezső és Kiss Jenő voltak a szereplői. 

Most teljesen uj betanulásban került 
tszinre a kedves kis opera, amelynek derűs 
meséje egyszerű, közvetlen falusi története; 
visz színpadra a makrancos vőlegény rneg-
szeliditéséről. 

Palló Imre 
Operaház : ..Jeanette menyegzője" 

Angelo fotograf 
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a maire előtt, amikor egyszerre eszébe-
jutott, hogy most örökre befellegzett az 
'aranyszabadságnak és erre a gondolatra 
ügy megijedt, hogy egyszerre elszaladt 
wnnan, faképnél hagyva menyasszonyt, nász1-
népet, jegyzőt, mindenkit. 

Az egész íalu mulat a félbenmanadt 
esküvőn és Jean barátai nagy mulatságot 
(zsapnak a korcsmában, ahol — mint Tamás, 
Jean barátja közli, — nem hiányoznak 
tnajd a táncos lábu, csókos szájú lányok 
sem. Velük akar tartani Jean is, hiszen 
éppen ezért gondolta meg magát a házas-
sági szerződés aláírása előtt, de egyszerre 
betoppan hozzá tehér menyasszonyi ruhájá-
ban. koszorúval fején a < cserbenhagyott 
menyasszony, a kis Jeannette. Szemrehá-
nyással kérdi, kéréssel folytatja és Emikor 
semmi sem használ, fenyegetéssel végzi, 
kijelentvén, hogy ha törik, ha szakad, mégis 
a felesége lesz Jeannak. Ä makacs legéry 
erre csak még jobban nekidühösödik, tör. 

Halász Gitta 
Operaház „Jeanette házassága" 

Angelo folografia 

zuz a szobában mindent, ugy hogy most 
már valóságos csatatér képét mutatja a 
Fzinpad, aztán haragosan eltávozik a korcs-
mába, ahonnan vidám zene hangját hozza 
l:e a nyitott ablakon a tavaszi szellő. 

Jeanette azonban kardos asszonynak 
ígérkezik. Őszinte szívvel szereti Jeant, a 
felesége akar lenni és elhatározza, hogy 
ha szépszerivel nem ment a dolog, majd 
megy asszonyi ravaszsággal. Jean pityó-
'kosan tér vissza szétdúlt otthonába, hogy 
kivegye ünneplőjének gomblyuíkábói a vő-
legényi bokrétát, amelyet odaígért a falu 
egyik szépének, a bokréta azonban már 
íeltünt. Jeannette szedte ki titokban, nehogy 
illetéktelen kézbe kerüljön. Most, hogy a 
t o r is dolgozik a legényben, alkalmasnak 
látja az időt a cselekvésre. Ismét szemre-
hányásokat tesz Jeanrak, hogy csúffá tette 
a falu népe előtt és kijelentette, hogy az 

.apja már megtöltötte »pisztolyait« és szá-
Imon fogja kérni a lánya csúfságát. Mint 
minden könnyelmű ifjú, Jean is irtózik 
a nyilvános botránytól, sőt — valljuk be 
nyíltan, — tél a töltött pisztolyoknál is 
egy keveset. Egyetlen menekülés van csak: 
'na Jean aláírja a házassági szerződést, meg-
menekülhet. A legény beleegyezik. Jean-
nelte csak rem lesz olyan esztelen, hogy 
iezek ul'án komolyan ragaszkodnék az egybe-
keléshez. Különben is csak a formaság' 
kedvéért kéri az aláírást. így is lesz. 
Jean aláírja a szerződést és most már 
Jeanette jelenti ki, hogy visszautasítja 
a legényt. De amikor Jean egy pillanatra 
távozik a szobájából, hamarosan ö is alá-
kanyaritja a nevét, aztán behívja Petit, a 
kis öiccsét, megkéri, szaladjon el az Írással 
a mairehez és néhány emberrel hozassa 
üde a menyasszonyi bútorokat. 

Miközben Jean a szérapadláson alussza 
'ki mámorát, csoda történik az elhanyagolt 
szobában. Mintha tündérek jártak volna 
a legényoduban .Fürge kezek illatos fehér 
függönyt akasztanak az ablak elé, fehér 
tu to r kerül a falak mellé, finom nádfonatú 
székek, amelyek közül egyiknek sem hiány-
aik a Iáiba, asztal a sízota közepére, a pohár-
székbe porcellán, edények és a boldog, 
reménykedő, fürge kis Jeanetta, már kötő-
vel a derekán teríti puha damaszttal az 
asztalt és csicsergő éneklés mellett s,üti a 
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Halász Gitta, Palló Imre 
Operaház : „Jeanette házassága" 

Angelo fotografia 

'tojásos lepényt az — ura számára. Jean 
alig akart hinni a szemének, mikor nehéz 
álmából Éölébredve ismét a szobájába lép. 
•Azután megért mindent, de már csak a 
látszat és a respektus kedvéért is adja 
még egy kicsit a haragost. De ez a tet-
tetett harag is elpárolog, amikor a friss 
tojásos lepény illata csiklandozza szagló-
szerveit és közvetlenül mellette piroslik a 
kis Jeanette szerelemmel nyújtott, csókra 
vágyó ajka. A kis Peti időközben föllár-
mázza a ialut, hogy a fiatal pár egymásra 
talált, szent a béke és a nemrég még hop-
pon maradt násznép belép a szobába, hogy 
vidám danával köszöntse a megbékélt vő-
legényt és menyasszonyt. 

Finom, hangulatos zene teszi különösen 
egyes zeneszámokat, mint a régi játékos 
operáknál szokás, prózai beszéd szaki,tja 
bájossá ezt az ártatlan kis történetei-. Az 
meg, de annál illatosabban, annál mele-
gebben jutnak érvényre Massé dallamos 
(énekszámai, amelyek mii vészi tekintetben 
nem kis próbára teszik az előadók képes-

ségeit. Amilyen egyszerűen cse :diilnek ezek 
a kis dalok, áriák, olyan kényesek, nehezek 
éneklés szempontjából. Halász Gitta Jea-
nette szerepében és Palló Imre, mint Jean 
kitűnően oldották meg feladatúikat. Nem 
csa'; élvezetes, pompás játékot produkálnak, 
amely megállná helyét bármely prózai szin-
fnázban is1 — és ezt operaénekeseknél külön 
kiemelendő, — de énekben a legkényesebb 
Igényeket is1 kielégítik. Halász G,itta finom, 
egyenletes szopránja, amelynek a kolora-
turás részekben szép csillogása is van, 
Palló Imre nemes baritonja igazi művészi 
eseménnyé teszi a Jeanette mennyegzője 
reprizét. A kis Peti szerepében nagyon 
kedves Súlyok Teréz, Tamás prózai sze-
repét pedig nagyon jóizüen mondja el Ádám 
'Győző. Az előadás lendületéért Szikla Adolf 
dirigensi pálcáját illeti teljes elismerés 
a mozgalmas, artisztikus rendezés pedig 
Mihályi Ferenc érdemes munkája. A fel • 
uíjitott Massé-darab bizonyára hálás mü-
iordarabja lesz most az Operaháznak. 

Halász Gitta, Palló Imre 
Operaház : „Jeanette házassága" 

Angelo fotograiia 
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Vademberek 
avagy csendes idill a Csendes-Óceánon 
(Irta, fordította, rendezte, játszotta stb. 

Törzs Jenő.) 

ELSŐ FELVONÁS. 
(Történik a vadonban.) 

Nagy Sólyom : Fehér ember jó ember, 
fehér kenyér jó kenyér. 

Barna Sólyom Janka: Fehér darab, 
jó darab. 

John: Csend legyenI Most tanítlak 
benneteket hasznos tudnivalókra. Ilyen 
kis lakás nem jó. Vihar ledönti Csak 
nagy lakás jó, Öt szoba és mellék-
helyiségek. 

Félbarna öz Habbal : Azt hogy kell 
megcsinálni? 

John : Protekcióval éslakásigazolvány-
nyal. Értitek ? 

Jó madár: Igen. Mesélj még nekünk 
hasznos dolgokról. Hogy lehet kontre-
minben sok pénzt keresni? 

John : Ezt magam sem tudom. A 
tőzsdén szenvedtem hajótörést. Ugy ke-
rültem ide. Arra vigyázzatok minden-
esetre, nehogy zürichi kurzusnál becsap-
janak benneteket. ITudjátok, mi az a 
zürichi kurzus? 

Barna őzgerinc Mustárral (sértődöt-
ten) : Mi ne tudnánk ? Hiszen az egész 
sziget arbitrage-üzletekkel foglalkozik. 
Azon lehet keresni. Nem igaz, Kék 
Róka? 

Kék Róka: De igaz. Mit jelent e zaj? 

„Fehér ember, jó ember" 
Szakmáry rajza 

Szeret. .. nem szeret. .." 
Szakmáry rajza 

Vén Kecske, törzsfőnök : Fehér embe-
rek jönnek. 

John: Kik vagytok, hé? 
A Darvas : A Szapolyai seregei, hé ? 
John : Ezt ne kérdezd most lányom, 

majd holnap a II. Lajosban. Kik vagy-
tok, h é ? 

Albert: Fehér emberek. 
Ven Kecske : Milyen nemzetbéliek 

vagytok, hé? 
Albert: Angolok. 
Ven Kecske: Akkor jöhettek. Szaladj, 

Barna Őzgerinc, nézd meg, hogy áll az 
angol font. 

MÁSODIK FELVONÁS. 
(Történik a szigetre épitett „Négylevelü 

lóhere" cimü kártyabar'angban.) 

Albert: Azért építettem fel ezt a klub-
helyiséget ilyen nagyszerű bakkszobá-
val, hogy a vadakat becsaljuk és el-
nyerjük a pénzüket. A kártyához igazén 
csak mi értünk, európaiak. 

Dr. Hoffmann : Helyes. Legalább ada-
tokat gyűjtök a könyvemhez, amely a 
vad törzsek szenvedélyeit ismerteti. 
Tegnap kinn voltam a lóversenyen. 
Egyes törzsek ezzel szórakoznak. Vi-
szont más törzsek színdarabot irnak. 
Mit mondjak magának . . . 
(Vad népek és fehér népek bejönnek 

és leülnek a bakkasztalhoz.) 
Sötétbarna Krupié: Tessék tenni, uraim ! 
Jó Kéz: (egymásután hat slágert csi-

nál és elnyeri az európaiak összes 
pénzéi) 
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„Fel kelt a nap" 
Szakmáry rajza 

Albert: Hallatlan, az összes pénzün-
ket elnyerték. Mondja, nem játszanak 
maguk hamisan? 

Vén Kecske: Vad ember nem játszani 
hamisan. Azt üldözi rendőrség. Vad 
embernek mázli van. Azt nem üldözi 
rendőrség. És most jöjjön a shimmy. 

Henriette: Gyertek, édeseim, nézzük 
hogyan táncolnak, itt még lehet néhány 
uj figurát tanulni. 

Albert : De hogy megyünk haza?Ezek 
elnyerték az útiköltséget is. 

HARMADIK FELVONÁS. 
(Történik a propelleren.) 

Herbert : Mondd, szeretsz ? 
Barna Leány : Lehet róla csevegni. 
Herbert: Akkor csevegjünk róla. Légy 

az enyém. 
Barna Leány: Ilyen fiatall Mit gon-

dolsz, Európában vagy ? Előbb men-
jünk az anyakönyvvezetőhöz. » 

Herbert: Sajnálom, de nincsenek itt 
a házasságkötéshez szükséges okmá-
nyaim. 

Vén Kecske: Az nem baj. Nálunk le 
het diszpenzációval esküdni. Küldd el 
a sezlonodat a menyasszony apjának 
házéhoz és kész a házasságkötés. 

Herbert: Miért küldjem el a sezlont ? 
Barna Leány: Nálunk mindenki el 

szokta küldeni a sezlont vagy a kana-
pét. Hogy legyen mit kidobni. 

Herbert: Akárcsak Európában. Ezt 
nem lehet tovább birni. Albert, add ki 

a parancsot a kapitánynak, hogy szedje 
fel a horgonyokat. 

Ven Kecske: Nem lehet csak ugy el-
utazni. Vizűm nélkül nem lépheted át 
a határt. Azt pedig csak ugy kaphatjá-
tok meg, ha rendezitek a kártyaadóssá-
gaitokat. 

Albert : Erre nem is gondoltam. Tu-
dod mit? Itt hagyjuk a Herbertet zá-
logba. 

Vén Kecske : Jó, de váltsátok ki, mert 
különben megesszük. 

Albert : Mi az ? Megeszitek ? A ti tör-
zsötök azt is szokott? 

Vén Kecske : A mi törzsünk mindent 
szokott. Még darabot irni is. 

(stella.) 

- B ^ é l SZOKNYASZEREP. A Városi Szin-
^ÖíA- házban a mult héten műsorváltozás 

v í v volt. A Tosca helyett a Faust ke-
i—msaŰSű rült szinre. Este hét órakor tudták 

csak értesíteni a szereplőket, de arra már 
nem volt idő, hogy az utolsó jelenetre an-
gyalokat szerezzenek. A hat legszebb növen-
dékleány szokott angyal lenni, most azonban 
egy sem volt a színháznál. Ferenczi Frigyes 
tőrendező az utolsó pillanatban tudta meg, 
hogy nincsenek angyalok. Hamar összesze-
dett hat fiunövendéket, rájuk adott hat hosszú 
szőke parókát, hat hosszú fehér angyalinget 
és odaállította a fiukat a leányok helyébe. 
Semmi baj nem volt, természetes, hogy a 
publikum nem vett észre semmit. A Városinál 
az eset óta azt mondják, hogy nemcsak nő 
játszhat nadrágszerepet, de férfi is szoknya-
szerepet. Igaz, hogy egyelőre csak statisztériába. 

A família" 
Szakmíry rajza 
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Intervju a legszebb pesti szerzővel 
— Hatvan? Lili bárónő a „Reggeltől-estig" keletkezéséről, tartalmáról 

szereplőiről — 
(Az intervju színhelye a Magyar Szin-

!ház színpada. Itt próbálják délelőttönként 
a soron következő újdonságot, amelynek 
amellett, hogy eredeti magyar darab, nenj 
utols6 érdekessége, hogy szerzője a legszebb 
pesti asszony: Hatvany Lili bárónő. Ä 
próba folyik, az első, telvonás nagy jele-
netét játsszák Darvas Lili és Uray Tivadar. 
Vajda László igazgató egy széken ül, kezé-
ben a vaskos rendezöpéldánnyal, mellette 
Pécsi Blanka, Z. Molnár László figyelik 
feszülten az izgalmas dialógust. Hatvány 
Lili bárónő pedig1'odatámaszkodva az ügyelő 
pultjához és ki-kinézve egy pillanatra a 
színpadra — következőképen nyilatkozik 
a Színházi Elet munkatársinak : ) 

— Három évvel ezelőtt irtam ezt a dara-
bomat. Három év hosszú idő ebben a furcsa 
világban, — remélem azért, hogy a »Reg-
színpadhoz jut. Az előbbi cime »Elsö sze-
geitől estig« nem -fog biedermayeresen 
»hatni«, most hogy végre szóhoz, illetve 
retem « volt, csak a próbákon változtatnák 
meg »Reggeltől-estig«-re, ami a darab tech-
nikai megcsinálásábói is elárul valamit,. 
Ami ugyanis a »Reggeltől-estig «-ben tör-
ténik, csakugyan reggeltől estig tart. Egy 
nagyvilági nő napja illetőleg félnapja ját-
szódik le a néző előtt; egy nap, mely 
tele van boldogsággal, szerelemmel, csaló-
dással, szomorúsággal. Mint ahogy egy 
nő életében változnak és cserélődnek, álta-
lában az események, végigviharozva az 
érzelmek végtelen skálálján. 

— Hogy mi a darabom tendenciája? 
Nem is tudom, szabad-e keresni benne 
tendenciát. Nem akartam drámát irni, csu-
pán egy nő portréját igyekeztem megraj-
zolni. Ez a nő viszi végig a darabot, az 
egész darab az ö élete, boldogsága és 
csalódása, reménye és szerencsétlensége. 
Egy nőé, aki azt hiszi, hogy első nagy;, 
igaz, őszinte szerelmével egész múltját meg 
nem történtté tudja tenni. Egy nőé, aki 
oly magasztosan szeret, hogy azt gondolja, 
izz a szerelem minden régi piszoktól, salak-
tól meg fogja tisztítani. Természetesen az. 

akit szeret nem igy gondolkodik. A férfi 
az »első szerelem« tárgya, mindent eltud 
felejteni, csak éppen a multat nem. Ezt 
kívánja egész lénye, főúri gondolkozása 
a kör, amelyben él. Így a darab úgyszól-
ván két világfelfogás összeütközése lesz. 
A mondain, laza erkölcs ütközik össze benne, 
a komoly férfi tradiciós tiszta gondolkozá-
sával. 

— Ennyi a »Reggeltől-estig.'« Műfajára 
nézve egyszerűen: játék. A milliője: mon-
dain millió. Első felvonása az asszony bou-
doirjában, második felvonása a képviselő-
ház karzatán, a harmjadik ugyancsak a 
nő lakásán történik. Főszereplője öt van, 
[Mindenekelőtt a nö, aki boldogtalan házas-
ságban él és sok hamis szeretkezés után 
rátalál az egyetlen, az igazi férfira, aki 
őt boldogítani tudná. Ezt a széles skálájú 
szerepet játssza Darvas Lili. Nehéz, fontos 
és fárasztó szerep. A férje Z. Molnár, a 
barátnője, — szintén élesen megrajzolt 
alak, — Pécsi Blanka. Két férfi áll még 
a homloktérben. Tarnay Ernő, a régi »sze-
rető« és Uray Tivadar, az uj »szerelmes« 
akit az asszony az első szerelem rettenetes 
lángjával imád. Ök azok öten, akiknek 
'fáradságára, buzgalmára csak a legnagyobb 
hálával tudok gondolni és akiktől mon-
danom sem kell, el vagyok ragadtatva, 
Vajda igazgató urrai egyetemben, aki a 
rendezés munkáját végzi oly ' hozzáértéssel, 

*hogy legtitkosabb intencióimat is érvényre 
juttat ja. ( 

(Ezeket mondta a legszebb pesti szerző 
•és alig fejezte be szavait, szaladt vissza 
a próbálókhoz. Egy perc múlva már ugy 
belemenült a főszereplők tanulmányozásába, 
juról, szerzőségről — és csak egyszerű néző 
hogy elfeledkezett Szinhái Életről, interv-
volt. Jobb is1 reggeltől-estig nézni, mint 
reggeltői estig — próbálni. Már pedig a 
Magyarban most reggeltől estig próbálnak. 

A Wesselényi-ütcán a Magyar Szinház 
művészbejárója előtt pedig if jú hölgyek és 
urak sütkéreztek a ragyogó tavaszi napsü-
tésben: szininövendékek. Jó nekik!...) 
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Tavasz a Szigeten 
sírtak örömükben, s a pajkos hajnali szellő 
kis bodros kendöcskéket hozott, feltörölte 
a rengeteg könnyet, minden sallangot, 
pásztát, felhőcsipkát gondosan kiterítene 
a horizontra megszáradni és hogy össze 
vasz volt, Pán felébredt a bokrok között 
és örvendő nagy ugrásokkal futott fátói-
ne keveredjenek, szivárványos szalagot vont 
keresztül rajtuk. Most már mindenütt ta-
tához ölelgette, csókolgatta, dédelgette ökei, 
egy-két lusta madárnak Miébe sikoltott hét-
ágú sipjával: ébredni: dalolj, csirkefogó: 
Aztán leült maga is és vigari furulyázni 
kezdett. Nosza madarak, virágok, lepkék, 
'itt a tavasz, éneket, illatot, táncot! Fújjá-
tok a himnuszát, hogy ne hagyjon el soha 
többé. Tündéri koncert, zengó zeneverseny... 
még az utak kavicsai is összecsörrentek, 
ők voltak a Jjazz-band. Hosszú fűszálaik 
vonói játszottak hullt levelek hegedűjén 
és megint összereccsentek a kavicsok, de 
most már cúgos cipő alatt. Ember jött az 
utón frissen az öregségében, szakálla volt 
és tején egyenruhás sapka. Végigtnent a sok 
dal'am között, de ez ne TI zavart semm it 
i, a nap imost, hogy már látta is valaki, hogy 
ö a karmester, mintha csak klaitonabaindát 
•vezényelne, magasra tartotta fénylő gomb-
ját. 

Az ember pedig ment, ment a hidig 
ott beült egy kis házikóba, szines cédulákat 

Elmúlt éjszakák egyikén tél járt a 
Margitszigeten. Jégkeresztes 'sírjából is 
Visszanyújtotta fagyos kezét és a fákat ki-
verte a fehér rémület. Jajgatva nyikorog-
tak, sirtak szegények, a tél leprája havazta 
be őket és jogcsapokat izzadtak iszonya-
tukban. Nagy köd volt, hideg, sírjukban 
sirtak a holtak, mikor egyszer... egyszerre 
ímeleg lehellet suhant át a levegőn. A viz 
apró hullámai nagyot, örömöset csobban-
tak, felfutottak a parton és tehér tarajokból 
'gyöngyszemek peregtek szét szivárvány-
cseppekké. A szunnyadó város álma fölött 
megkondultak a harangok, az égre meredő 
kéményekből apró fehér bárányfelhők röp 
pentek az éjszakába, himes salliaíngokkri 
pásztázódtak és csodás fogadtatásban, ha-
rangkonduilások évoéjában jött, jött a 
tavasz. Jólesően megborzongtak a mez-
telen ágak, nehéz, megkönnyebbülő sóhajck 
susogtak a bimbótlan sudarak között. Lan-
gyos szellő Jerázta róluk a hótakaró Nessus-
ingét. örömkönnyeket sirtak boldog rü-
gyező kedvvel és a földi tócsák tükrében 
már ugy látták magukat: felöltözve szé-
pen smaragdzöld bimbóruhába. Csodálkozó 
trillák gyöngyöztek az ébredő madarak tor-
kából, egynéhány kíváncsi virág kinézett 
a földből s mind-mind keletre fordultak, 
ahonnan már felfénylett a bíborköpeny... 
a Napé. A fehér felhöpászták harmatot 

Itt a tavasz ! 
Mészöly felvétel 
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tett maga elé a márványlapra, kinyitoti 
egy kis ablakot és várta az öbulusoka,t. 
Már akkor jöttek is a pénzen különböző 
«sebekben, már nem is egyediül, hanem 
csoportosan a hidon, mind megálltak a 
'kis ház előtt és megvették a szines céduiá-
'kat. Tavasz obuiusai... Jött, jött a sok 
ember és mind be akartak menni a ta-
paszba, mert igy van az Pesten, ha mele-
gedik aí asztalt akkor mindenki siet ta-
vaszt látni, tavaszt szagolni, taivaszi lélek-
zelni és hol van a tavasz? Csak a Margit-
szigeten... 

Jött a hidon a sok ember és jöttünk 
közöttük mi is, a fotográfus meg én, meg-
örökíteni az első tavaszból minden szépet. 

Mert a tavasz harmóniája csak akkor 
teljes, ha felcseng a gyerekek viháncoló 
kacagása, megdobban a föld az elvetett 
fulygolyó alatt, nyikordul a lóvastu kereke, 
tennisiapda suhan a rakettek pofonjai kő-
ző t, vidáman csörögnek a tányérok a sza-
badba rakott vendéglői asztalokon, csók 
csattan a romok eldugott helyein, spriccei 
az öntözőcső és megroppan a köryv lapja 
egy-egy elbujt, magányos olvasó kezében. 
Ezt kerestük a fotográfussal és mind meg 
is találtuk. 

Lementük a versenypályára. Fehér-iekete 
trikók cikáztak a napfényben, mely meg-
'csillant a lesült izmokon. Sport... pendülő 
inak ritmikus játéka... A súlygolyó, nagy 
nehéz vasdarab, oly könnyen repült, mintha 
yuímmiból lenne s amikor már leesett, akkor 
iis tovább gurult jókedvében, mintha maga 

Egy magányos ur" 
Mészöly felvétel 

„Indul a lóvonat" 
Mészöly felvélel 

'is érezné, hogy itt a tavasz... A cikázó 
trikók magas fehér gátakon ugrottak ár 
és tovább száguldottak a köirbesza^adó fe-
kete s'alákszalagon. 

A játéktér... 
Vidám gyerekkacagás, kis szoknyák, kis 

nadrágok, sok-sok apró cipő és komoly,' 
naiv, kedves träulein Marie' Hofferek egy-, 
egy Marlit'-regénnyéi a kezűikben, ja, ja 
der Frühling isit da... muszáj spazieren 
igehn a gyerekekkel ! Sándorka ; wa-> machst 
Cu immer... a fiü'ben. Kislányok, kisfiúk lap-
'dáznak. Édes jó Istenem, visszacseng az 
ének boldog kisgyerekkorunkból : 

Szállj lapda, szállj, 
Sehol meg ne állj... 

Csak szállj, szállj, jókedv, fiatalság,.. ta^ 
'vasz lapdája, szállj és sehol meg ne állj, 
mindig pattanj vissza a friss levegő nap-
fényes illúziójába a porból, repülj és ne 
gurulj a fűbe, mert megharagszik a csősz 
bácsi és elvesz. Vig1 kis gyerekek, eljöivendő 
(nyarak reménységei, dobjátok a lapdát göm-
bölyű rózsaszin karocskákkal mag;asra-mai 
gasra, nézzetek utána és daloljatok vékony 
kis szopránokon: szállj lapda, szállj és... 
s>ehol meg ne állj... 

— Sándorka, gib acht, mert sprieszt 
dich az öntözőbácsi. 

Viruló sárga bimbók vágyóan tekinget-
nek az i&ntözöcso felé és irigyen az ala-
csony, satnya kis bokorra, mert az már 
kaoptt vizet. Egy büszke jegenye alátekint 
ies szeretné megrázni a lábát, amelyre szin-
tén rátévedt a vízsugár. Ö csak felülről 
•várja a locsolást, csak az égből, mit akar 
lenn az a kicsi ember, az akarja megöntözni 
őt, hiszen nem is tud olyan magasra fel-
spriccelni, ahol az ő feje áll? És büszkén 
még jobban kinyújtotta magát és állt to-
vább egyedül, messze nézett és eszébe se 
jutott, hogy azok a virágok ott nagy társa-



S Z Í N H Á Z I ÉLET 17 

ságban talán sokkal boldogabbak, mint ö 
kevély magányosságában. Mert a virágok 
nagyon vigan voltak. Húsvét van: Kacag-
tak egymásnak, megrázták magukat és meg-
locsolták egymást az urvirágok a hölgy -
virágokat. Húsvét :van, húsvéttal jött a tavasz 
öníözködni keli illatos triss vizzel... jaj, 
-de jó, a viráglányok nem tudnak elsza-
ladni, locsoljátok őket! 

Messzebb bent, a ták sátoros boltozata 
alatt, ryaset'.en bokrok között csöndes kis 
kék virágok álldogáltak. Kisfiú, kisleány 
járt közöttük, csokorba gyűjtögették őke\ 
A kis kék szirmok tanakodva dugták ősszé 
'tejüket a csokorban. Vájjon hova visznek? 
Fényes, tükrös szobába, odaállítanák a tü-
kör elé és mindig nézhetjük magunkat? 
De jó tesz. Hisz úgyis olyan- rövid ez a 
párnap, ez az élet .S a fcöldön maradtak 
is kíváncsian néztek utánuk, vájjon hova 
•viszik őket? És minket vájjon ki visz el? 

Két pár cipő ment el közöttük. Varrott 
szélessarku, sárga térti és szarvasbor, gl,apé-
betétes riői. Mentek lassan, ábrándozva egy -
más mellett és megpihentek a rctnzok között. 
De jó is ott kettesben suttogni csöndesen. 
Már majdnem össze is ért a két cipő, 
mikor jött egy harmadik pár, mérges lekete-, 
-cjummisarkos, irigyelte ás megzavarta őket. 

Idill... párocska a romok közt és a fölös-
leges harmadik. 

A romokon tut a virágházak között ge-
reblye karmolja a tőidet, hosszú vékony 
pántlikákat huz bele. 

Arrább meg test valaki. A tűben piros-
rokolyás lányok dolgoznak, hajladoznak, az 
ecset szorgalmasan tut a papiron, aquarell-
!ben äz egész tá j ; a lányok, a munka, sok 
szin.és az egész tavasz. 

A szállodákhoz közel uri leányok liai 
ladoznak tehér meszeléssel négyszögekre 
•osztott s m a pályán, tinóm rakettekHel a 
kezükben. Szabadon a nyakuk, a karjuk, 
a lapda pattan, nyomában porvirágok ngila-
'nak, lesült leányok barna bőrén részeg 
táncot -jár a nap. 

Kettyenéb. És már a lemezen tenniszezik 
a társaság. Megyünk tovább. A kicsi és 
nagy szálló, az igazgatóság, a Stettner-
vendégló mind-mind ragyog a tavasz 

•aranyboráta mártva. 
Egy tordulat. Mind sötétebbek az utak. 

Magányos olvasó egy roppant érdekes ta 
elén. 

Lassan megyünk vissza. A hidról mág-
egyszer hátranézünk. A ták, a virágok, 
az egész tavasz utánunk súgja: viszont 
látásra! Viszontlátásra, viszontlátásra... 

. Idill a romoknál 
Mészöly felvétel 
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Fedák Sári hóditó körútja 
(Newyorktól Chicagoig és vissza — Fedők szónokol — öt dollár egy állóhelyért — 
Ahol ketten ülnek egy széken — Kölcsönkért pénzen ! — Szinpadkeresztelés) 

Mihók S á n d o r , a k i v á l ó a m e -
r ika i m a g y a r ú j s á g í r ó k ü l d t e 
N e w - Y o r k b ó l a Színházi Eleinek 
a z itt k ö v e t k e z ő c ikke t Fedák 
Sár i a m e r i k a i h ó d i t ó k ö r ú t j á r ó l : 

Amiről még a legvérmesebb amerikai 
magyar színházlátogatók sem mertek 
álmodni, az bekövetkezett: Zsazsa meg-
hódította a sziveket é s olyan zsúfolt 
házakat teremtett, amilyeneket még eddig 
senki sem látott Amerikában. 

Kezdve New-Yorktól Chicagóig és 
vissza egyébről sem beszélnek az em-
berek az irodákban, gyárakban és mű-
helyekben, mint Fedék Sáriról. Szinte 
lehetetlen leirni azt a csodálatos hatást, 
amit Zsazsa az emberekből kiváltott. A 
tombolás nem jelző, mert szinte „meg-
vadultak" a legtöbb helyen, mikor Zsazsa 

mint „János viiéz", vagy mint „Bob 
herceg" fellépett. Aki „Mágnás Miská"-
ban, a „Cigányprímásában és a „Falu 
rosszá"-ban látta, az el sem akarta hinni, 
hogy egy és ugyanazon személy játssza 
a szerepet. Azt hitték, hogy az egy má-
sik Fedák Sári, pedig hiába, Fedák Sári 
csak egy van : és ez a mi Zsazsánk I 

Egy-két epizódot mondok el hirtelen, 
nem is emlitve azt, hogy a legtöbb vá-
rosban az előadás után „szónokolni" 
kellett Zsazsának. So. Bethlehemben 
pld. annyi ember jött a színházba, hogy 
akik kint rekedtek, azok 5 dollárt akar-
tak fizetni egy állóhelyért. Youngstown-
ban pedig ketten-ketten ültek egy-egy 
székre és bizony megesett az eset, hogy 
egyik-másik lefordult a székről. Akron-
ban meg két földi összeveszett afelett, 
hogy ki ismeri Zsazsát jobban és a vé-
gén kisült, hogy egyik sem látta soha 

„ ... Egy piktor a Szigeten" 
Mészöly felvétel 
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életében. So. Bendben meg egy ember 
megesküdött, hogy a Zsazsa földije és 
végül kisült, hogy a jámbor lélek Fertő-
szentmiklósra való, Sopronmegyébe. 
Ilyen és ezekhez hasonló eset ezrével 
történt. 

Az bizoiyos , hogy annyi ember még 
sohasem volt a magyar színházban 
kölcsönkért pénzen, mint mikor Zsazsa 
játszottI (Szeretnék annyi dollárt havi 
fizetésnek.) Még oda is elvitték Zs8Z8át, 
ahol eddig sohasem voltak a színészek. 
Beaverfalls, Pa.-ba én magam vittem el 
őket, ahol alig lehetett az előadásból 
egy szót is érteni, mert folyton zúgott a 
taps és az éljen. Az egyes városokban 
deputációk várták Zsazsát a vasútnál, 
az e lőadás után pedig valóságos tüle-
kedés volt, hogy hát hova is menjen 
Zsazsa, mint nagyon szivesen»lélott ven-
dég? De Zsazsa ugy látszik, hogy tudta, 
hogy csak a régi kipróbált színházbará-
tokhoz kell menni, mert So. Bendben 
dr. Bárány Oszkár, Akronban Ivory 
József bankár, Lorainban pedig a Ma-
gyar Club vendége volt. Detroitban az 
ottani „Magyar Amerikai Club" direkt 
színpadot csináltatott, hogy Zsazsa játsz-
hasson és ennek az uj színpadnak 
Zsazsa és Rátkai Marci voltak a ke-
resztszülei, aki a nagy szárazság dacára 

pezsgővel köszöntötte fel a tobzódó 
lelkes közönséget. 

Hiszen köteteket lehetne írni Zsazsá-
ról, de a végeredmény mégis csak egy! 
Jöhet ide akárki Magyarországból, olyan 
szédületes anyagi é s erkölcsi sikert nem 
fog sohasem elérni, mint Fedák Sári. 
Megpróbálták ezt mér mások is előtte, 
de nem sikerült é s megpróbálhatják 
utána is, ugy sem fog sikerülni I 

Kár is kísérletezni bárkinek Ameriká-
ban, mert nincs „chance", ahogy az 
amerikai mondjál De ha Fedák Sári 
megint kijön, (mert ki is kell jönnie), 
biztos, hogy ismét elviszi a sziveinket 
és megpuhítja a nadrágzsebünket. 

Jeritza Mária naplójából 

„Az alább közölt igazságra, 
Tanított egy valuta-csempész, 
A dollár az egy komoly pénz-nem, 
Az osztrák korona pedig nem pénz." 

A szigeti sportpályán 
Mészöly felvétel 

Rendbehozzák a szigeti tenniszpályákat 
Mészöly felvétel 
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A Színházi Élet törvényszékének 
e heti vádlottja Magyar Erzsi. Azzal 
van vádolva, hogy estéről-estére a 
Royal Orfeumban olyan bravúrral 
játssza az „Aranymadár" címszere-
pét, hogy a publikum kénytelen 
vörösre tapsolni tenyerét. A főben-
járó bűnnel vádolt Magyar Erzsi 
a törvényszék elé áll s a bíróság 
elnöke megkezdi kihallgatását : 

Neve 7 Magyar Erzsi. 
Foglalkozása 7 Kutyatenyésztő. 
Hány éves 7 Még bevallhatom. 
Hol született 7 Budapesten. 
Férjes vagy hajadon 7 Nem fontos. 
Hol szeretett eddig legjobban játszani 7 

Mindig ott, ahol vagyok. 
Mely nyelveken beszél 7 Amelyen paran-

csolja. 
Mi a kedvenc szórakozása 7 A főzőcske 
Mi a szenvedélye 7 A sport. 
Mi a kabalája 7 Nem is tudom, annyi van 
Ki a keresztapja 7 Diszkrécióm tiltja meg-

Ki a legnagyobb ellensége ? Én tudom, 
de nem mondhatom meg. 

Szereí-e flörtölni ? Nagyon ! 
Szeret-e lustálkodni 7 Még jobban. 
Gyorsan tanul-e szerepet 7 Azt mondják. 
Hány órakor kel fel 7 Még későbben. 
Hány órakor fekszik le 7 Még korábban. 
Szereti-e a szeszt 7 Csak ugy néha, néha. 
Hát a cigarettát ? Fellépés után igen. 
Volt-e már szerelmes 7 Meghiszem azt ! 
Hát most az-e 7 Tudtommal nem. 
Szereti-e a pénzt 7 Csak ha nagyon sok ! 
Volt-e már büntetve ? Igen, a kommün 

alatt megboxoltam egy kalauznőt. 
Szerencséje van-e a játékban 7 Sértő szán-

dékkal kérdezte ezt ? 
Melyik a legkedvesebb fényképel Ez itt! 

Mi a kedvenc étele 7 A rántott csirke. 
Mi a kedvenc itala ? Haut Sauterne. 
Mi a kedvenc virágja 7 A mákvirág. 
Mi a kedvenc madara 7 Az Aranymadár. 
Mi a kedvenc parfümje 7 A Chypre. 
Ki a kedvenc festője 7 Gainsborough. 
Ki a kedvenc költője ? Heine. 
Ki a kedvenc irója 7 Shakespeare. 
Ki a kedvenc muzsikusa ? Wagner. 
Szeretne-e drámát játszani 7 Nem ! ! 
Miért van olyan nagy sikere az Arany-

madárban ? Nézze meg, majd meglátja. 

Meddig játszik a Royal Orfeumban 7 Még 
bizonytalan. 

Kire haragszik 7 Magára. 
Kit szeret legjobban ? Csak nem gondolj^, 

hogy az orrára kötöm. 

Vallomását hitelesítse aláírásával: Tessék! 

J J L ^ - ^ ^ J . ÍUeUM^:. 
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Wein er Leó amerikai diadala 
Mintegy másfél évvel ezelőtt egy zene-

kedvelő amerikai maecenás, Mr. Coolidge, 
pályázatot hirdetett modern kamarazenei mü-
vekre. A pályázati feltételek a világ minden 
országában megjelenő zenei lapok hasábjain 
napvilágot láttak és a Coolidge-Commitee 
hirdetményei, amelyek versenyre hivták fel 
az összes komponistákat, éppúgy voltak olvas-
hatók francia lapokban, minf német Zeit-
schriftekben és angol Review-kban. Hogy 
kik pályáztak Mr. Coolidge dollárjaira, nem 
lehet tudni, annál is kevésbé, mert a pályá-
zat titkos volt és mindegyik beküldött munka 
mellett jeligés levél rej-
tette a komponista nevét 
és lakóhelyét, de a nem-
zetközi kihirdetés után 
Ítélve valószínű, hogy a 
bizottság címére az elmúlt 
másfél esztendő alatt a 
világ minden részéből ér-
keztek kamarazenei mü-
vek. Hogy kik pályáztak, 
nem lehet tudni, de hogy 
ki nyerte meg az első dijat, 
azt amerikai fürgeséggel 
tudatta az a kábelsürgöny, 
amely április 17-én, két 
nappal a pályázat határ-
idejének letelte után ér-
kezett Weiner Leó, a ki-
váló magyar zeneszerző 
cimére és amely igy hang-
zott: 

Szivből jövő szerencsekívánatokkal — a 
Coolidge-bizottság. " 

A világ minden részéből való száz, vagy 
ezer legkülönbözőbb pályázó közül a fiatal 
magyar zeneszerzőt, Weiner Leót érte az el-
ismerés pálmája, a kitüntetésnek olyan dicső-
sége, amilyen kevés magyar zeneszerzőnek 
jutott eddig még osztályrészül ! Weiner Leó 
diadala, dicsősége az egész magyar zene-
művészetnek, az egész magyar kulturának 
A budapesti magyar király, zeneművészeti 
főiskola szerény visszavonultságban dolgozó 
fiatal professzora rövidesen a dollártulajdo-

budape s t 
tereskorut 30 

your wonderful 
quarte t von the 
first price 

heartely con-
gratulations 
the coolidge 

commi ttee 

leo Weiner 

Vagyis magyarul : „Az 
Ön ^csodálatos vonósné-
gyese nyerte az első dijat. WEINER LEÖ 
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nosok boldog osztályához fog tartozni, de az 
amerikai csekk magyar ellenértékénél sokkal 
nagyobb, szinte felbecsülhetetlen értéket jelent 
mindnyájunk, az egész magyarság számára 
az a tény, hogy ezen a nagyszabású nemzet-
közi pályázaton egy magyar komponista az 
első dij nyertese. Ez az az igazi kultur-
mérték, amelynek fölényes érvényesítését, 
ktdomboritását az utóbbi időkben üres poli-
tikai jelszavakkat sürgetik tettek nélkül, ez 
az az igazi kulturmérték, amit nálunk ts épp-
úgy, mint bárhol másut csak a valódi tehet-
ség tud produkálni és dokumentálni ! 

Az amerikai diadal alkalmából talán nem 
volna illő Weiner Leót felfedezni a komoly 
magyar magyar zenei közönség száméra, de 
ez a fiatal, szívvel-lélekkel muzsikus, geniális 
komponista annyira nem tartozik a lépten-
nyomon szereplők, hangos népszerűek osz-
tályába, hogy nem mulaszthatunk el egy rövid 
visszapillantást eddigi munkásságára. Buda-
pesten született és itt nevelkedett Weiner 
Leó, aki az akkor még Zeneakadémiá-nak 
nevezett Zeneművészeti Főiskolában a nagy-
szerű Koessler Jánosnak volt kiváló növen-
déke. Ez a meglehetősen diszkreditált meg-
jelölés a jelen esetben komoly értéket jelent, 
mert a magyar Zeneakadémiának fennállása 
óta nem volt még olyan zeneszerzési osztálya, 
mint Koessler professzor 1905. évi tanfolyama' 
amikor egymás mellett ültek a padokban Jacobi 
Viktor, Szirmai Albert, Weiner Leó, Kodély 
Zoltán, Kovács Sándor, Szendrei Aladár, 
Lendvai Ervin. Kettő közülök már nincs az 
élők soréban : Jacobi Viktor és Kovács Sándor 
tragikus körülmények között haltak meg tehet-
ségük, munkésságuk teljében, de valameny-
nyien igazi értékei, komoly tartozékai az izmos 
fiatal magyar zenei kulturának. Közülök való 
Weiner Leó is, akinek első nyilvánosságra 
kerülő müvét, a zenekari „Szerenád"-ot a 
Lipótvárosi Kaszinó az Erkel-dijjal tüntette 
ki, majd 1907-ben a Filharmóniai Társaság 
mutatta be olyan nagy sikerrel, hogy a müvet 
egy nagy német zenekiadó-cég azonal meg-
vásárolta és pontilmiában forgalomba hozta. 
A „Szerenád" azóta nagyon sokszor szerepelt 
a filharmonikusok műsorán, de régóta kedvelt 
népszerű koncertdarab külföldön is, aho] 
ebből a műből ismerték meg először Weiner 
Leó tehetségét, eredetiségét. 

Weiner Leó nem tartozik a modern forra-

dalmi ujitók csoportjába. Inkább nevezhető 
klasszikus epigonnak, aki a Mnndelssohn— 
Schumann iskoláját fejleszti érdekes eszközzel 
erősen egyéni módon tovább. A formákban, 
modorban a régi nagy mesterek hagyomá-
nyaihoz ragaszkodik, de a megszabott kere-
tekeken belül alkotott magának egy egészen 
újszerű, érdekes és megkapó formanyelvet, 
amelynek külön jellegzetessége a félreismer-
hetetlen magyarság is. A „Szerenád"-on és 
egy régebbi pompás Salverzón kivül nép-
szérü zenekari müve a „Farsang" és a Vörös-
marty „Csongor és Tündé"-jéhez irott kísérő-
zene. Weiner Leó nem tartozik a túlságosan 
termékeny zeneszerzők közé, de csak látszó-
lag komponál keveset. Hihetetlen gonddal, 
végtelen elmélyedéssel írja le müveit, amelyet 
meglepő invenciójuk, dallam- és ötletgazdag-
ságuk mellett iskolapéldái lehetnek a tiszta, 
preciz komponálásnak. Klarinétre és hege-
irott szonátája, vonósnégyese, több kisebb 
zongoradarabja teszi teljessé eddigi mun-
kásságát. 

Fiatalon, alig harminc éves korában már 
zeneakadémiai tanárrá nevezték ki és jelen-
leg zeneelméletet és zeneszerzést tanit ugyan-
ott, ahol másfél évtizedeel ezelőtt még nö-
veneék volt. A pályanyertes vonósnégyes leg-
újabb müve és még sehol sem került elő-
adásra. Mikor elkészült komponálásával, szük 
baráti körben eljátszotta a Lehner-kvartett, 
amely el volt ragadtatva tőle és külföldi uta-
zásai közben egyre-másra irta a leveleket 
Weinernek, küldje ki az éj ópuszi, hadd 
játszszák el. Az uj ópusz ekkor már régen 
a Coolidge-Comithee előtt feküdt New-York-
ban, de Weiner senkinek sem árulta el, hogy 
pályázott, még legszűkebb környezete sem 
tudott róla. 

A most érkezett kábelsürgöny leplezte le 
a titkot és Weiner Leóval együtt örvendenek 
barátai és mindazok, akik őt nemcsak mint 
művészt, hanem mint kiváló, igazi embert is 
ismerik. És kell, hogy ez az öröm visszhan-
gozzék mindenütt, ahol a magyar kulturális 
értékek érvényesülését komolyan és becsüle-
tesen fogják fel 1 

ITT A TAVASZ 
Szerelemre gyúl most gazdag és szegény, 
Minden lánysziv lázba 
S igy a Vigszinházba 
Is bevonul e héten a Vőlegény 
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INTIM PISTA, mit keres az a sok 
amerikai filmember most Budapesten"? 

— Dollárt keresnek a korona ha-
zájában. Nagy filmeket csináltatnak 
itt, magyar gyárakban, magyar 
anyaggal, magyar színészekkel, az-

PAPP JOLY 
a Renaissance Szinház művésznője, a Cito olasz filmgyárhoz szer-
ződött. a „La bionda diabolo" című film főszerepének lejátszására 

Angelo foto 

tán a kész filméi kiküldik Amerikába 
és dollárt kapnak érte. Egyik ilyen 
filmdirektor egyenesen azért jött 
Magyarországba, hogy megcsinál' 
tassa itt filmre Amerika felfedezte-
tését — a Balatonon. Garai már 
csinálja is a képet „Columbus Kris-
tóf" cimen. Végre tényleg fel fogják 
fedezni a külföld részére a Bala-
tont. Az amerikaiaknál is kedvesebb 
vendégünk van : Janovich Jenő dr., 
a kolozsvári Nemzeti Szinház igaz-
gatója, aki megteremtője volt a ma-
gyar filmgyártásnak. Tisztelői és ba-
rátai nagy szeretettel vették körül. 

— Mi hir a kivándorlókról? 
— A lehető leg-

jobb. Környei és 
Fedák egy napon 
léptek fel New-
Yorkban s ugyan-
ezen a napon volt 
New-Yorkban „Az 
ember tragédiája" 
bemutatója. Kép-
zelhetik, milyen si-
kerrel. 

—Készülnek még 
sokan az Újvi-
lágba ? 

— Rengetegen, 
Ami érthető is. Nem 
olyan nagy dolog 
az egész kirándu-
lás, nem több, 
mintha idehaza 
kabarékörutra in-
dul valaki. Am(-
rikában van öt-
hat város, amely-
ben annyi magyar 
lakik, mint ideha-
za Pécsett vagy 
Kecskeméten, vagy 
Makón. Már most, 
ha nem tekntjük 
a nagy utat, a ten-
gert, olyan az 
egész amerikai ut, 
mintha Pécsre, 
Kecskemétre, vagy 
Makóra utazott 
volna valaki iur-
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néra — békeidőben. Azért mondom, 
hogy békeidőben, mert Amerikában 
a dollár ma annyit ér. mint béké-
ben nálunk a forint. Egy turnéval 
meg lehet keresni 5000 forintot, il-
letve 5000 dollárt. És ez az „illetve" 
az oka, hogy annyian vágynak ki 
Amerikába. 

— Meséljen még valamit. 
— Simonyi Mária, aki százszor 

játszotta „A gazdag lány"-t, a jubi-
láris előadás után száz itce bort 
kapott egy vidéki tisztelőjétől: 100 
előadás ' — 100 itce bor. Tihanyi 
Vilmos főrendező nagy gázsiemelfst 
kapott s ugyanek-
kor a Blaha Lujza 
Színházhoz szer-
ződtették Vágó Gé-
zát rendezőnek. A 
Király Színház is 
kap rendezőt s Ti-
hanyi Vilmos ezen-
túl mint főrendező 
fog működni az 
Unió operettszín-
házaiban. A Blaha 
Lujza Színházban 
az elmúlt héten 
egyikesteháromfő-
szereplő volt kény-
telen lemondani 
hirtelen az elő-
adást : Honthy 
Hanna, Rozsnyai 
Ilona és Latabár. 
A direkció lélek-
jelenléte mégis 
megmentelte az 
előadást, azonnal 
tudott helyettese-
ket állítani s olyan 
pompás előadást 
produkált, hogy 
öröm volt nézni. 
Az Apolló Színpad 
is uj rendezőt ka-
pott, Bánóczi De-
zső dr. szerződött 
el a Renaissance 
Színháztól az Apol-
lóhoz rendezőnek. 
Házasság is volt 

ezen a héten, Törs Tibor, a kiváló 
tehetségű újságíró esküdött meg 
Mátrai Erzsivel, a Nemzeti Színház 
művésznőjével. Kosáry Emmi hála 
istennek meggyógyult, már láthatják 
is délelőttönként a dunaparti korzón. 
Húsvét hétfőjén nagy ebédet adott 
Hatvany Lilli bárónő, akinek darab-
ját nagy ambícióval próbálják most 
a Magyar Színházban. A nyáron uj 
kabarét kapnak a pestiek, még pedig 
a Margitszigeten. Különös érdekes-
sége ennek a kabarénak, hogy di 
rektora Kemény Simon lesz, a nagy 

magyír újságíró és poéta-szerű 

RADÓ TERI 
a Vígszínházhoz szerződött. Szép Ernő darabjában, 

a „Vőlegény"-ben lép fel előszói Angelo foto. 



26 SZÍNHÁZI ÉLET 26 

Tagjai pedig az Operaház tagjai s 
a legelőkelőbb pesti színésznők és 
színészek. 

— No most még valami pletykát 
kérünk. 

— Nagyon megható történetem 
van a részükre. A történet hőse egy 
fiatal művésznő, aki hosszú hetek-
kel ezelőtt bevonult betegen egyik 
szanatóriumba. Nem volt valami sú-
lyos beteg, egy hét múlva már 
semmi baja sem volt. Azonnal ott-
hagyhatta volna a szanatóriumot. 
De nem Jiagyta ott! Még most is 
ott van. Őnagysága ugyanis halálo-
san szerelmes lett a szanatóriam 
egyik orvosába. Már most ott fog 
maradni egészen addig, mig futja a 
drága szanatóriumi költségekre. Sőt 
az is meglehet, hogy csak akkor 
hagyja el a szanatóriumot, ha on-
nan egyenesen az anyakönyvveze-
tőhöz hajtathat. Most pedig . . . 

— Kezünket csókolja. Hová szalad ? 
— Az Albrecht-utra megnézni 

Somogyi Nusi házát, amit most vá-
sárolt és gyönyörű villává éoittett át. 

ROBOZ BÁCSI - FŐSZÁMVEVŐ. A „Szin-
házi Élet" egyik legutóbbi szómában meg-
írtuk, hogy az Országos Szinészegyesület köz-
gyűlésén főtitkárrá választották Roboz Imrét, az 
egye iilet kedves és népszerű Roboz bácsiját, 
h rre a hírünkre levelet kaptunk Géczy István-
tól, a G>imesi vadvirág és sok más szép nép-
színmű szerzőjétől, aki azt irja, hogy az 
Országos Szinészegyesületnek hosszú évek 
óla ő a titkárja. Készséggel konstatáljuk a 
tévedést és hírünket ugy igazítjuk ki, hogy 
Roboz bácsit, nem főtitkárrá, hanem főszám-
vevővé választották meg. 

MEGFELELT. Dr. Bánóczi 
Dezső kisfia közismerten a 
legokosabb gyerek egész Buda-
pesten. Ezt bizonyítja az alábbi 
kis eset. 

Bánóczit valamelyik este 
meglátogatta öltözőjében ne-

velőnője társaságában a kis Bánóczi Bogyó. 
Természetesen az összes kollégák rögtön körül-
vették, vizsgáztatlák, mulattak vele. Békefi 
egy képet mutatott neki: 

— Ki ez a néni, Bogyó? 
— Egy démon — felelt Bogyó minden gon-

dolkodás nélkül. 
— Hát aztán tudod-e, hogy ki az a démon ? 
Bogyó azonban most sem jött zavarba. Erre 

is megfelelt: 
— Aki fláncol I, , , 

Follinusz Aurél 

A régi Népszínház fénykorénak egyik leg-
kitűnőbb színésze és egyúttal szinmüirója, 
Follinusz Aurél a héten Újpesten meghalt. 
Rendkívül finom lelkű, szinte a rococo-korra 
emlékeztető eleganciáju igazi ur volt szegény 
Follinusz, akit a mai generáció nem ismert 
és a régiek közül is csak kevesen. De akik 
ismerték vagy pályáztak vele, azok végtele-
nül szerették a kitűnő komikust, aki színész-
nek, kollégának és embernek egyaránt elra-
gadó volt. Sokat járt vidéken, ott is kezdte 
pályáját, hiszen szinészgyerek volt szegény 
Follinusz Aurél, aki abból a hatvannyolc 
esztendőből, amit megért, negyvenet töltött a 
színpadon. És a sorsa is meglehetős válto-
zatos, kezdetben inkább izgalmas voll, mint 
boldog, mignem Arad, Temesvár, Nagyvárad 
publikumának meghódítása után Budapestre 
került. Ámde nem mint színész, hanem mint 
szinmüiró került a nagymultu Népszínházhoz, 
ahol vagy három évtizeddel ezelőtt került 
szinre először a Náni cimü pompás nép-
színműve, amely 100 arany pályadíjat nyert. 
Follinuszt ugyanekkor Evva Lajos, a népszín-
ház akkori direktora szerződtette rendezőnek 
és azóta oil volt addig, amig maga a Nép-
színház is megszűnt. A Nániban Blaháné 
egyik legragyogóbb sikerét aratta és nem 
volt színpad az országban, ahol Follinusz 
darabját ne játszották volna. Azután térült-
fordult az idő és Follinusz negyven eszten-
dei szinészkedés után nyugdíjba vonult. Most 
aztán ki, hullott a toll a kezéből, — meghalt. 

Pedig csak még ezen a héten ott járt a 
Szinészegyesületben és reménykedve mesélte 
Szilágyi Vilmosnak, az egyesület elnökének : 

— Újságot mondok, kedves Vilikém, — 
mondotta Szilágyinak •— megnősülök és el-
veszem a — feleségemet. Harmincöt eszten-
deje, hogy elváltam tőle, de nem tudok nél-
küle élni. Csak az a baj, hogy egyrészt Ara-
don él, másrészt meg még most is azt hiszi, 
hogy olyan csapodár vagyok, mint valamikor 
régen. Hét segítsetek. 

És a jó Szilágyi Vilmos kollegiális szere-
tettel vette a kezébe az ügyet, hogy Follinusz 
és volt felesége, Csigaházy Etel jeles színésznő 
között egyengesse az utat, de bizony elkésett. 

Hétfőn délután temették a Náni szerzőjét 
nagy részvét mellett, (p. g.) 
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Milyen modell 
a művésznő? . . . 

— Vádlott ezen kérdésre az egyenes vá-
laszt kereken megtagadja ! — mondta moso-
lyogva Bednár János festőművész, miután 
helyet foglaltunk Aréna-uti elegáns műtermé-
ben. 

— Ismétlem, az egyenes választ kereken 
megtagadom, ez azonban korántsem zárja 
ki, hogy később ne feleljek erre is. 

— Körülbelül három hónappal ezelőtt, sze-
gény megboldogult Stoll Károly arra kért 
fel, hogy Péchy Erzsit lefessem. A művésznő 
őt kérte fel közvetítőnek. Én természetesen 
boldogan vállalkoztam erre a feladatra, annál 
is inkább, mert egy izben 
már volt alkalmam őt . . . 
no de erre majd később 
térek rá. Rövidesen hozzá 
is kezdtem a munkához. 
Mondhatom, hogy soha 
még olyan kedves, tehet-
séges és szimpatikus mo-
dellem nem volt, mint ő. 
Munkámat nagyon-nagyon 
megkönnyítette az a kö-
rülmény, hogy ő szívesen 
állt. Nem a sablonos mo-
dell, aki csak ugy immel 
s émmal áll a vászon 
mögé, türelmetlen, ideges, 
minden percben meg 
akarja nézni a képet s 
hol ez nem tetszik neki, 
hol az nem tetszik és 
hiába ragaszkokodik bár-
miképen is a szegény 
festő, őnagysága soha sincs 
megelégedve. Péchy Erzsi-
nél egészen más volt a 
helyzet. Őt nemcsak a kép, 
hanem a festés is érde-
kelte. Néha egy-egy meg-
jegyzése valóban bámu-
latba ejtett, annyi hozzá-
értést árult el. 

— Én a portréfestésnél 
nemcsak a hasonlatosság-
ra. hanem inkább a karak-
terre fektetem a fősúlyt. Ke-
resnem kellett a szerepei 

közt egy olyan alakítást, amely leginkább 
megfelel az egyéniségének. Nagyon sokéig 
nem kellett keresnem, hiszen itt volt előttem 
egyik legfényesebb sikere az Offenbachban 
Az első felvonásbeli, Mária Terézia kora-
beli loknishaju frizurát választottam. 

— Hat hét alatt készült el a kép. Heten-
kint csak egyszer dolgoztam, vasárnap, mert 
tekintettel kellett lennem arra is, hogy -hét-
közben a művésznőt a próbák túlságosan 
kifárasztják. Minden vasárnap, pontosan 
12-kor eljött és körülbelül két és fél óráig 
állt. Egyetlenegy esetben sem mondta, hogy 
fáradt, nem volt türelmetlen, igaz ugyan, 
hogy ehhez magam is hozzájárultam. A tü-
körrel szemben állítottam fel, miáltal perc-

„ Festő és modellje" 
Péchy Erzsi és Bednár János 
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ről-percre figyelemmel kisérhette a munká-
mat. A művésznő azonban munkaközben 
nemcsak, hogy nem kifogásolta a képet, de 
nem is dicsérte meg. Ez egy kevéssé bán-
totta a hiúságomat. Az utolsó ülésre aztán 
elhozta magával a komornáját is, aki való-
sággal gyámság alatt tartja. 

— Nos, hogy tetszik a képem ? — kér-
dezte tőle és én észrevettem, hogy valami 
kis félelem is van a hangjában. Félt a válasz-
tól. 

A komorna percekig műértő szemmel vizs-
gálta, aztán elragadtatva kiáltott fel : 

— Wunderschön I 
Erre megtört a varázs, nagyon meghatot-

tan és hálásan köszönte meg a festményt, 
— Bocsánat, Bednar ur, de az előbb emii-

tette, hogy már azelőtt is . . . 
— No-né, ezt csaknem elfelejtettem. Igen, 

most már rátérek erre is. Tudniillik Péchy 
Erzsit én nem először festem le most. Már 

évekkel ezelőtt, amikor még csak kevesen 
ismerték, egy izben megkértem, hogy engedje 
magát lerajzolni. A vállát akartam lerajzolni, 
mert annál szebbet, tökéletesebbet, még so-
hasem láttam Ö "zivesen beleegyezett. En a 
kész rajzot azután felvittem Faragó Jenőnek. 

— Kérlek, Jenőkém, — mondtam neki, — 
nagyon szeretném, ha leközölnéd ezt a rajzot. 

Faragt' csak a fejét rázta. 
— Sajnálom fiacskám, nem tehetem. 
Még jó ideig kellett könyörögnöm, mig 

végre mégis nagynehezen beadta a derekét. 
— De nem a te kedvedért teszem — 

mondta. — En abban a nőben nagyon nagy 
tehetséget sejtek. Az a kis fruska még na-
gyon sokra fogja vinni. 

Ha' most eszembe jut, hogy Péchy Erzsi 
éppen Faragó Offenbachjában aratta életé-
nek legjelentősebb sikereit, csak csodálni 
tudom ezt a nagy éleslátást. 

Nagyszebenben — 
Kedves és megható levelet hozott a 

posta Nagyszebenből a Színházi Életnek. 
Rz ottani műkedvelő kabarétársaság igaz-
gatója, Juhász József irta a levelet. Nagy 
szebeni magyar lapok kritikáit mellékeli a 
levélhez és egy-két előadásuk műsorát, 
amelybői láthatjuk, »hogy komoly művész-
céljaik vanr.ak és a legművészibb eszközök-

J uh ätz; József és felesége 

kel harcolnak a magyar kultüra érdeké-
ben.« 

Ä kritikák tényleg azt bizonyítják, hogy 
a »Nagyszebeni kabarétársuliat« minden 
tagja, élükön Juhász Józseffel, a leglel-
kesebbek és minden fáradtságot leküzde-
nek, hogy a magyarságot szórakoztassák. 
Magyar szerzők darabjait játsszák és Mol-
nár Ferenc, Csiky Gergely darabjait ötször-
hatSzor tűzik műsorra s mindig telt házak 
előtt. 

Jiihász József arra kér bennünket, hogy 
ikiözöljük le az1 ő és a felesége képét, mert 
beteg édesanyját már évek óta nem látta 
és* az bizonyára sokat sir a fia után, hiszen 
azt sem tudja, él-e, hal-e? Itt közöljük 
a lelkes igazgató-pár fényképét és üzenjük 
Juhász József beteg édesanyjának, hogy 
ne aggódjon a fiáért, jó egészségben él, 
szorgalmasan dolgozik és sokat, nagyon 
sokat gondol az édesanyjára. 

A vasgyárosok sztrákja 
Aki elolvasta Az Estet, 
Tudja, hogy a vasgyárosok 
Nemrég sztrájkot rendeztek, 
S most izgatottan a Nemzetiben ülök, 
Megtudni, hogy mit szól az esethez 
Derblay Fülöp. 
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Gyermekek keresztes háborúja a Vigadóban 
ürandiózusan, impozáns keretek között 

zajlott le 18-án, kedden, a Fővárosi Via 'aJ5 
termeiben a Nemzeti Zenede nagyszabású 
hangversenye. Már múlt számunkban meg-
emlékeztünk arról, hogy a történelem egyik 
legszebb legendáját, a gyermekek keresztes-
háboru'ját fogják játszani, mely szerint a 
lovagok és vitézek mintájára, a gyermekek 
is telkerekedtek, hogy vivággal vegyék 
vissza a pogányok által elfoglalt szent 
sírt. 

Ezt a gyönyörű mesét, még a kilenc-
százas évek előtt dolgozta fel Chaaul M ar-
cél. Gabriel Pierné azután oratóriumot irt 
belőle. Ez a mu|ssika eddig már csak-
nem az egész világot bejárta és mind-
végig olyan hatalmas sikert aratott, amely 
csaknem páratlanul áll. Sikerekben gaz-
dag világkörüli útja után, az elmúlt ked-
den nálunk is bemutatták. A pompás zene-
játéknak nem kevesebb, mint hatszáz sze-
replője volt, akiknek tutlnyomó része a 
V<emzeti Zenede növendékei közül került 
ki. A zenekart az Operaház bocsátotta 

/-endelkezésükre. Fleischer és x'oseda, a 
'Nemzeti Zenede két kiváló karnagya, pá-
ratlan munkát végzett. 

A Vigadó nagyterme már jóval a kez-
dés előtt zsúfolásig megtelt és a hatalmas 
számú előkelő közönség mindvégig áhítat-
tal hallgatta a kiváló együttesi. A hatszáz 
szereplőn kiviül a kétszáztagu kórus és az 
óriási orchester a két legjellemzőbb része 
a daljátéknak. 

Ennek a nagyszabású zenei legendának 
olyan finom és megható a hatása, hogy 
a legteljesebb mértékben megérdemelte azt 
a nagy áldoza'ot, amelyet a !'V«2eti Zenede 
igazgatósága, élén Kern Aurél igazgatóval, 
hozott. 

Az igazgatóság közvetlenül az előadás 
megkezdése előtt kapta kézhez a szerző: 
Gabriel Pierné üdvözlő levelét, amelyben 
a legnagyobb melegséggel köszönte meg 
•a direkció fáradozását, egyben kilátásba 
helyezte, hogy amennyiben semmi különös 
akadály nem hárulna ufezása elé, rövidesen 
személyesen is tiszteletét fogja tenni. 

600 gyerek a Vigadó pódiumán 
Mészöly felvétele 
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Valami, amire mindenki roppant kíváncsi 
Tekintettel arra, hogy amúgy is mindenki 

roppant kíváncsi a dologra, nem fogjuk még 
erősebben felcsigázni a mélyen tisztelt olva-
sók fantáziáját, rögtön rátérünk a tárgyra. 
Illetőleg nem is tárgyra, hanem személyre. 
Nem is személyre, mert akiről e sorokban 
beszélni óhajtanánk, az embereknek abba a 
kategóriájába tartozik, akik már nem is em-
berek és — nem is asszonyok, sokkal ma-
gasabbrendü lények. Most mér igazén min-
denki eltalálhatja : primadonnák. A prima-
donna az élet sója és fűszere, mondta rabbi 
Akiba, vagy valaki más, de akárki mondta, 
igaza vott. Vagy ha senki sem mondta, ak-
kor én mondom most először és akkor ne-
kem van most igazam. Miféle só és milyen 
pompás fűszer az a primadonna, akiről a 
fenti cimet irtuk és akire valóban most min-
denki kíváncsi. A primedonna neve : Lábass 
Juci. Színházi természetbúvárok megállapí-
tása szerint mostanában igen ritkán fordult 
elő a közönség számára, több mint egy év 
óta nem lépett fel. Most már egy hónapja 
Ígérgeti a Városi Szinház igazgatója, Ábrányi 
Emil, hogy Lábass Jucit visszaadja a kö-
zönségnek, ezt az ígéretet végre módjában 
állt be is váltani. Ma, 1922. április 18-án, 
délelőtt 10—1 óráig meggyőződtem róla, 
hogy Lábass Juci csütörtökön este valóban 
fel fog lépni a Városi Színházban, a Boc-
caccio címszerepében. Saját szememmel lát-
tam Lábass Jucit, amint éppen ugy játszotta 
a szerepet, mintha publikummal lenne tele a 
nézőtér. Alig akartam hinni a szemeimnek, 
Lábass Juci nadrágban játszott, [valóságos 
férfiura azabott nadrágban, olyanban, ami-
lyenben Olaszországban jártak a hóditó le-
gények jó pár száz esztendővel ezelőtt. Sze-
rencse, hogy ebben a korban játszódik a 
darab, mert igy legalább alkalma van Lá-
bass Jucinak férfit játszani, úgyhogy amel-
lett női bájosságénak és szépségének nevét 
igazoló formái se takartassanak el. 

Olyan istenigazéba teremtett nadrégszerep 
a Boccaccio Lábass Juci művészétén keresz-
tül, amilyent ugyancsak megirigyelnének még 
a régi nadrágos primadonnák is. A máso-
dik felvonásbeli jelmezében meghódítja nem-
csak a közönséget, hanem máris meghódí-
totta összes partnereit, férfiakat, nőket, a 

kardalosokat, díszítőket, növendékeket, sől 
— horribile dictu — még a zenészeket is. 
Amikor Lábass Juci, mint daliás Boccaccio 
kilépett a színpadra, az egész zenekar fel-
ágaskodott, hogy láthassák és belépő dala 
után olyan zuhogó tapsot rendeztek a kollé-
gák, mintha zsúfolt ház ült volna a néző-
éren. 

Elképzelhető Lábass Juci öröme, büszkébb 
erre a sikerre, mint valami kétszáz szériás 
alakítására, annál is inkább, mert partnerei 
között olyan is van, aki a régi népszínházi 
premiéren is játszott — Pázmán Ferenc — és ő 
is kijelentette, hogy Lábass Juci nem hoz 
szégyent híres Boccaccio elődeire. Van is 
alkalma ebben a szerepben mindenre, táncra, 
énekre, vígságra, meg komoly színészi ala-
kításra. Nemcsak ő, de a többi szereplő is 
gazi jókedvvel, ambícióval játszik, az egész 
ensemble meg akarja mutatni, hogy vissza-
tudják varázsolni a népszínházi előadás stí-
lusát és ennek a törekvésnek eredményes-
ségéről Ferenczi Frigyes főrendező vállalja 
a garanciát. Hogy pedig zeneileg tökéletes 
lesz az előadás, ahhoz semmi kétség sem 
fér — hiszen Ábrányi Emil tanította be az 
operettet és ő dirigálja is. Az előadásról 
részletesen legközelebbi számunkban irunk. 

A politikai frazeológiából 
Szerintem csak egy igazság van, 
Amely megdönthetleten és örök: 
Ha a karmestereknek klubjaik volnának, 
Ezek lennének a hangadó körök. 

János viléz — 
Munkácson 

Munkácsról irják a Színházi Életnek: A 
mult héten Kiss Árpád itt játszó társulata elő-
adatta Zöldhelyi Annussal, a Király Szinház 
művésznőjével a címszerepben a János vitéz-i. 
A legfelejthetetlenebb emlék ez az előadás 
nekünk, munkácsiaknak. Amikor János vitéz 
nemzeti szinü lobogója meglibbent a színpa-
don, elementáris erővel dörgött fel a taps ós 
az éljenzés a nézőtéren s amikor János vitéz 
busán sóhajtja, hogy „. . . Aki a Tisza vize't 
issza, vágyik annak szive vissza !" valóság-
gal rezgett a nézőtér a sírástól. Nem maradt 
szem szárazon ezen az estén a munkácsi 
színházban. A meghatott közönség könnyek 
közt ünnepelte a vendégszereplő Zöldhelyi 
Annust. Iluskát Arany Tilla játszotta, a király-
kisasszonyt Lengyel Irén, Bagót Sáfár Sándor. 
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Ahol az operett készül 
Látogatás egy nagyüzemben 

Harsányi Zsolt állapította meg egyszer Fa-
ragó Jenőről, hogy naponként 32 órát dolgo-
zik. Revízió alá vettük ezt a megállapítást és 
a következő eredményre jutottunk: 

Mint a 8 órai újság szerkesztője reggel 8 
órától délután 4 óráig dolgozik Faragó a 
szerkesztőségben ; ez magában nyolc óra. 
Azután otthon külföldi librettókat fordít (napi 
két óra), gyermekregényt ir a „Jó pajtás"-nak 
(napi 2 óra), eredeti darabjain dolgozik (napi 
5 óra), olvas — mert mindent elolvas, ami 
megjelenik, — (napi 3 óra), mások librettóját 
fésüli és „ötletezi" (napi 2 óra), cikket ir a 
„Társaság"-nak (napi 1 óra), anyagot gyűjt a 
„Színházi Króniká"-ra (napi 3 óra), minden 
este bemegy a Király Színházba vitatkozni, 
tanácskozni, a rendezővel megbeszélni egyes 
dolgokat (3 óra), mindennap tárgyal a szín-
házi ügynökökkel (2 óra), levelezés a külföldi 
direktorokkal (2 óra). — ugy, hogy a Har-
sányi Zsolt megállapítása egy órával keve-
sebbet mond : Faragó naponként 33 órát dol-
gozik s azonkívül van még 3—4 órája társa-
dalmi kötelezettségek elvégzésére és a „Fé-
szekében való szórakozásra. 

Faragó Jenő mindig aktuális ; most pláne 
az ; az Offenbach bécsi sikere és a „Gernyó-
hidi bál" királyszinházi próbái folytán. Fel-
kerestük hát a lakásán, hogy meginterjúvoljuk 
és — természetesen az Íróasztala előtt talál-
tuk. Az asztalon Beöthy László és Stolt Ká-
roly képe, Rálkai Márton egy miniatűr szobra 
— mint Offenbach ! — sok könyv és renge-
teg ceruza. Faragó, mialatt kérdéseket inté-
zünk hozzá, nem zavartatja magát, hanem 
nyugodtan dolgozik tovább : a „Princessin 
Oiala" cimü operettet fordítja éppen a Blaha 
Lujza Színháznak. 

Aztán egy percre felnéz : 
— Mit mondjak? — feleli kérdésünkre. — 

Dolgozom, dolgozom és újra dolgozom, mint 
30 év óta mindig. A Király Színház most ké-
szül a „Gernyóhidi bál"-ra, amelyet Szoma-
házy Istvánnal együtt irtam az ő egyik no-
vellájából. Az „Elssler Fanny" teljesen kész 
s ez talán a legszebb és legjobb munkám. 
Ami szivem volt, mind beletettem és egy kis 
humorért sem mentem a szomszédba. Hfellom, 
hogy Strauss Oszkár most ir egy Elssler 
Fanny cimü operettet, A mienk — Nádor 

Mihály irta a zenéjét, — meg fogja őt előzni 
mindenesetre ; Beöthy László legalább igy 
tervezi. De meg fogja előzni a külföldön is. 
Éppen itt van előttem az amerikai távirat — 
nézze I — amelyben sürgősen kérik az „Elssler 
Fanny"-t és a „Chopin"-t. Hja, igaz, Chopin-
ről is irtam egy librettót. Azt mondják, na-
gyon jó. Nekem — őszintén szólva, — tetszik. 
Azonkívül kész a „Desdemona" — Othello 
és Desdemona története addig a pontig, 
ahol a shakespeari tragédia kezdődik ! — és 
kész a Flora Florietta cimü librettó. Most 
kezdem meg a „Lou-Lou"-t s azt hiszem, ha-
marosan elkészülök vele. 

— Mit mondjak még? Sok dolgom lesz 
most a külföldön. A bécsi premiert hamaro-
san követi a milanói, berlini és párisi be-
mutaló és mindenütt ott kell lennem . . . 

— Többel nem mondhatok. Legföljebb 
annyit még, hogy — haayjon dolgozni, isten 
vele ! . . . 

Kezet fogunk, az intervju véget ért, a nagy-
üzem dolgozik tovább. 

A kioszlók 
A Színházi Elet húsvéti számában szá-

moltunk be róla: hogy készül a Színházi 
'Elet? Ebből a beszámolóból — sajson — 
•kimaradtak a lap expediálásának igen 
Kontos tényezői : a kiosztok. Pollák Árpád, a 
Budapesti Lapterjesztő vállalat igazgatója 
'irányítja a Színházi Élet utcai árusítását 
sok szakértelemmel, buzgósággal, a lap 
irányítja a Színházi Elet utcai árusítását 
hogy minél gyorsabban és pontosabDan 
kapja meg a Színházi Eletet, arrói a 
kiosztok: Kern Jakab, Moltesz Rezső, Stab-
ler Nándorná és Kiss Vince gondoskodnak. 
Pollák Árpád és kiosztói is részesei a 
tízéves jubileum örömének. 

Kern, Moltesz, Stáhlerné, Kiss, Pollák Árpád 
Mészöly fely, 
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Divatrevű 
a Renaissanceban 

Ezt a szót, hogy divatrevű, miná-
lunk mindezideig nem igen ismerték. 

A Női Ruhakészítők Országos 
Egyesülete ezen a téren is mindent 
elkövet, hogy budapes t i d iva tkreá-
ciókkal b izonyí thassa , amit n a g y o n 
s o k a n ké t ségbe v o n n a k , hogy 
m i n d e n b e n n y o m á b a n vagyunk a 
nagy divatmetropol isoknak, Pár i snak , 
Berlinnek, Bécsnek. 

Amit a Női Ruhakész í tők Egyesülete 
az őssze l rendeze t t , d iva t revün a 
R e n a i s s a n c e b a n produkál t , mél tán 
dicséretére vá lna bá rmely nagy divat-
vá rosnak . 

A húsvét m á s o d n a p j á n az ügető-
pá lyán rendezet t d iva tbemuta tó szinte 
oszta t lan e l ismerést é s sikert hozott . 

Az igazi nagy bemuta tó t a z N. 
0. Sz. április 30-án é s m á j u s 7-én 
rendezi a R e n a i s s a n c e b a n meghívott 
publ ikum előtt. 

Amit a nagy d iva tmetropol isok 
hoztak és amit c sak a budapes t i 
nagy h á z a k kreáltak és kreá lnak 
r u h á b a n , s ző rmében , c ipőben, bemu-
tat ják olyan sz ínpadi ke re tben ,amelye t 
Pes ten keveset produkál tak eddig. 
A publ ikum méltó lesz a revühöz , 
mert részvéte lüket beje lente t ték a 
budapes t i legelső e lőke lőségeken 
kivül a z idegen követségek és misz-
sziók is. 

A divatrészt a N. 0. Sz. megb izá 
z á s á b ó l Berkouiís Andor , a sz ínpadi 
részt dr. Bánóczi Dezső rendezi , 
ak iknek n e v e ga ranc i a arra, hogy a 
divatrevű e u r ó p a j stilusu lesz 

Primadonna 
a konyhában 

Primadonna a konyhában... Hát ez is 
lehetséges? — kérdi az olvasó, mikor ezt a 
leimet elolvassa. S:inte nem islehet elhinni a 
nagy primadonnáról, aki este a rivaldák fé-
nyében hajlongva köszöni meg a teléje 
zugó tapsokat, hogy nappal -— a konyhá-
ban vendészerepel. Pedig akár hiszi a nagy-
érdemű publikum, ak í r nem, a színésznők-
nek nem legkisebb szerepeik kőizé tartozik 
•a sütés, főzés és egyéb házi munkákkal való 
foglalatoskodás, A színésznő nappai épp-
olyan háziasszony, mint a városi írnok 
felesége, vagy a vidéki kúriák nagyasz-
szonya, aki reggeltől-délig mint egy dra-
yonyoskapitány osztja parancsát a konyha-
'személzetnek. Közöttük csak an :yi a különb-
ség1, hog j a pinmadonna konyhája ragjogôb-
tan , szebben és előkelőbben van berendezve,, 
mint amazoké. Nem könryiü dolog a pri-
madonna konyháját berendezni, a színész-
nők hires honyha- és főzőedény szállítójá-
nak, Szmes és Bliunenfeld uraknak (Akácfa-
utca 65.) ugyancsak bele keli nézniök pom-
pás raktáraikba, hogy mindazokat a kel-
lékeket előteremtsék, amelyek a művésznő 
konyháját olyan utolérhetetlenné teszik. 
Szerencse, hogy. Szenes ÉS fílumenfelcl-é« 
\z jbei! à tekintetben sohasem jönnek zavarba 
és mindig megtudnak telelni annak a ki-
tűnő hirnévrek, amelynek a magyar házi-
asszonyok kő öít örvendenek. 

A DIVATBEMUTATÓN AZ ÜGETŐVERSE-
NYEN nagy feltűnést keltettek Breitfeld (Váczi-
utca 10.) által bemutatott ktilö .leges fehér és 
szürke rókák, Valarriint hermelin sálok. 

Páris legújabb modell jei 
toilettek 

paletók 
kalapok 
divat-
házában 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 9. sz. 
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Toileííek — olló nélküli 
A divaíkírály párisi sikerei 

„Minthogy a nő szépsége, — ez a leg-
drágább istenadoménya — a maga teljes-
ségében érvényesülhessen, ahhoz elengedhe-
tetlenül szükséges a meg-
elelő — toalett." Ezt a 

megdönthetetlen alapigaz-
ságot a női szépség, a 
hódító elengancia és a 
mindeneket rabul ejtő báj 
raffinált birodalmából, Pa-
risból röpítette világgá a 
szépségverseny nyertese : 
a „királynők királynője." 

S a legszebb szépség is 
tisztában van ezzel a tör-
vényszerű igazsággal ; ez 
az oka annak, hogy a vi-
lág millió műhelyében 
redős homlokok mögött, 
milliárd gondolat születik, 
amelyeket szorgos kezek, 
a nő szépségét legjobban 
érvényre juttató toalettekké 
varázsolnak. így van ez a 
divat kezdete óta és így lenne még belát-
hatatlan időkig, ha a divat reformátora, egy 
huszonötesztendős magyar ifjú: Czettel László 

Fülöp meg nem szüle-
tik és — forradalmat 
nem szit az asszonyok, 
leányok birodalmában 
zsenialitásával. 

Czettel László percek 
alatt a legészbontóbb 
toaletteket tüídeli a 
hölgyek dereka köré, 
anélkül, hogy a drága 
selymet, tüllt, csipkét, 
bársonyt vagy egyéb 
kelléket, ami a pompás 
divat-remekhez szük-
séges. ollóval vagy 
varrótűvel még csak 
meg is érintené. 

A puszta kezével 
hullámoztatja végig a 
felöltöztetendő hölgye-
ken grandiózus kompo-
zíciója anyagát, amelyet 
mindössze vagy más-
fél tucat biztosító fii, 
pár szál virág, toll, 
vagy szalag tart össze 
és a tetőtől talpig fel-
öltöztetett hölgy akár 
udvari bálon is meg-
jelenhetik benne. 

Fedák Sári Érdekes, hogy Czettel 
Czettel kreációjában László Fülöp Buda-

Czettel László Fülöp 
„Le Roi de Mode" 

pesten lakó családja tagjai számára tervez-
getett egy-egy toalettet vagy két év előtt, majd 
Bécsbe vetődvén, a világhírű Zwieback-cég 

kért tőle néhány modellt 
és már ott meghívást ka. 
pott Amerikába, amelyei 
azonban nem fogadott el 

Közben azután f Fedák 
Sári a bécsi Rolandbühnen 
valósággal lázba hozta a 
publikumot Czettel toalett-
jeiben, ugy, hogy a legelő-
kelőbb művésznők, Grande 
Dame-ok, közöttük Mon-
tenuovo grófnő is meghív-
ták és felkérték a fiatal 
magyar művészt egy-egy 
toalett elkészítésére. 

Végül az az ötlete tá-
madt, hooy művészetét 
színpadon is bemutatja 
és azóta valósággal ver-
sengenek érte a legelső 
kabaré színpadok, ame-

lyeken diszkréten-levetkőzve jelennek meg 
a felöltöztetendő hölgyek, megszólal a zene. 
majd megjelenik Czettel László, kiteregeti a 
szövetanyagokat és néhány perc alatt az 
elragadtatás tapsvihara köszönti a zseniális 
öltöztető-müvészt. 

Parisban — mint értesülünk — Czettel 
háromszáz tag-

zelebb Budapes-
ten is bemutatja Fedák Sári 
művészetét. Czettel kreációjában 
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NAGY MUVÉSZDÉLUTAN lesz szom-
baton, április 22-én, 3 órai kezdettel a 
Király Színházban, a színház karszemély-
zete javára. A müvészdélutánt Tihanyi .Vil-
mos rendezi és Burian Károly, Butkila 
László, Bársony István, Dénes Oszkár, Ma-
gyar! Lajos, Z. Molnár László, Nádor Jenó, 

Sarkadi Aladár, Sárosi Mihály, Basiliues 
Mária, Bánóczyné Ilona, Honthy Hanna, 
jackó cia, Ilosvay Rózsi, Karátsonyi Ili. 
Kökény Ilona, Németh Juliska, Péchy Erzsi, 
Ptasinszky Pepi és Somogyi Nusi működ-
nek közre. Az előadáson Nagy Endre kon-
ferál. 

SÁNDOR BÖZSI 
Aiyelo fotográfia 

Sándor Bözsi 
hangversenye 

A múlt héten adta második 
nagysikerű dalestélyét a Vi-
gadóban Sándor Bözsi. Egyen-
letesen, kitűnően iskolázott 
három oktáv terjedelmű hang-
ja könyen birta a legnehezebb 
koloratur nehézségeket. Isko-
lázottsága, mesterének Erényi 
R. Antalnak pedagógiai mód-
szerét dicséri. Igen nagy 
jelentős sikere volt a fiatal 
művésznőnek, akit hangjának 
gazdagsága, megjelenéséne 
varázsa és pompás előadó-
képessége a színpadra pre-

esztinálnak. 

A „Koncert" 
rendezései . 

Hir Sári zongoraestje 18-án. 
Zenekari kamaraest 21-én, 

a Budapesti Hangverseny-
egyesület, Fleischer karnagy, 
pávai Sido Etelka, Bálint 
Alice és Ascher Oszkár köz-
reműködésével. 

Schwalb Miklós, németor-
szági sikerei után, egyetlen 
zongoraestjét 23-én tartja. 

Háromzongorás hangver-
senyt adnak a Kotányi-nővé-
rek május 3-án féi 9 órakor 
a Vigadóban. 

Jegyek a „Konzert" jegy-
irodájában (Váczi-utca 10), 
Bárdnál (Kossuth Lajos-u. 4. 
és Andrássy-ut 1.) és a Szín-
házi Életnél (Erzsébeí-körut 
29 ) kaphatók. 
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Teller Frigyes növendékei 
Húsvét hétfőjének estélyén a Zeneakadémia 

nagytermét zsúfolásig megtöltő közönségnek 
nem mindennapi zenei élvezetben volt része. 
Ez alkalommal mutatta be a nagyközönség-
nek a fiatal Teller Frigyes tanár zenepaeda-
gógiai munkásságának eredményét. 

A legteljesebb elismerés hangján emlékez-
hetünk meg e kiváló tehetségű paedegógus 
produkciójáról. Minden növendékének játéka 
a mester lelkes hivatottságát tükrözte vissza. 

Popper gyönyörű Requiem- je, amelyet 
Kereszty Jenő orgonaművész kísérete mellett 
Kötsky Jolán, Radó Magda és Leichner 
Endre adtak elő, tiszta művészi produkció 
volt s könnyekig hatotta meg a lelkes ünneplő 
közönséget. 

A három gyermek játéka, a gyönyörű 
mestermü kifogástalan interpretálása a leg-
kényesebb kritikát is elbirja. 

A műsor második felében a tanár három 
nagytehetségű növendéke szerepelt, válogatott 
hangversenydarabokkal. Kötsky Jolán neve 
a hangversenyeket látogató közönség széles 
körében ismeretes már. Két év óta több nyil-
vános hangversenyen szerepelt, a közönség 
és a sajtó osztatlan elismerése mellett. 

A mostani növendékhangversenyen még 

Leichner Endre és Radó Magda arattak jól 
megérdemelt zajos tapsokat. 

Érdekes, hogy Radó Magda immár a má-
sodik kis leányka, aki Tellér mesteri vezetése 
mellett nem mindennapi tehetségről tesz tanú-
ságot. Wein Levente, Gombosi Endre és 
Krauss Arnold is méltán rászolgáltak a 
közönség tapsaira. 

És a többiek is, akik még közreműködtek 
ezen a jól sikerült hangversenyen, nemcsak 
a maguk, hanem tanáruk Teller Frigyes sike-
reit is növelték, aki méltán lehet büszke nö-
vendékeire, elsősorban Kötsky Jolánra, Radó 
Magdára és Leichner Endrére. 

Fokozott figyelemmel kisérjük a mai be-
mutatkozó után Tellér tanár munkásságát, 
amelyet a magyar zenei életre nagy nyere-
ségnek tartunk., 

KABARÉELÖADAS lesz április 22-én, 
ßzombatön este fél 11 órakor az Apolló-Ka-
'baréban. A Kabaré segélyalapja javára fog-
nak fellépni benne az Apolló legkitűnőbb 
művészei egy olyan műsor keretében, amely 
az eddig szinrekeriilt legnagyobb sikerű 
darabokból fog állani. Jegyek a díszelő-
adásra még korlátolt számban kaphatók 
•a Kabaré pénztáránál. 

Radó Magda, Tellér Frigyes és Kötsky Jolán Mészöly felv. 
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Legjobb szerkesztő — a közönség 
A z o l v a s ó k ö z ö n s é g lev izsgázott s zerkesz té s tanbó l — é s egyes t kapott. 

M e g is érdemli ezt a z ' e g y e s t , mert j o b b a n , o k o s a b b a n , ö t l e t e s e b b e n n e m 
is választhatott v o l n a e g y szerkesz tő s e m darabot húsvét i s z á m u n k részére , 
mint a k ö z ö n s é g , mikor a „János vitéz"-re é s „A g a z d a g lány"-ra esett 
vá lasz tása . A z a rengeteg levél , mit h ú s v é t után kapott a „Színházi Élet", 
.bizonyítja, hogy mindenkinek ö r ö m e tellett a jubiláris s z á m darabmel lék-
le te iben. 

A publ ikum n a g y s z e r ű e n bevált , mint s zerkesz tő s épp ezért megerősítjük, 
sőt á l landósí t juk e b b e n a z á l lá sában . T e s s é k t o v á b b szerkeszteni I J ö v ő 
héten közöl jük „A g a z d a g Jány" harmadik f e lvonásá t , az tán uj d a r a b 
következ ik a „Színházi Elet-"ben, Tessék választani, mi legyen ez a darab ? 
Amely iket a k ö z ö n s é g l e g s z í v e s e b b e n o lvasná , annak köz lés i j o g á t í meg-
s z e r e z z ü k s közöl jük a „Színházi Élet"-ben. 

S z e r k e s s z e n újra a k ö z ö n s é g ! Egy hétig lehet beküldeni a leveleket, 
melyek d ö n t e n e k majd arról, mi l egyen l egköze l ebb i d a r a b u n k ? Biz tosak 
v a g y u n k b e n n e , h o g y a k ö z ö n s é g most is a legjobbat fogja vá lasz tan i . 

Rákosi 
Olga 

A mult héten a Vár-
színházban egy kedves és 
tehetséges fiatal színésznő 
mutatkozott be „A kis 
lord" címszerepében. A 
legnehezebb naiva szere-
pek azok, amikor a szí-
nésznőnek gyermeket kell 
játszani. Micsoda elválto-
zást, mennyi megfigyelést 
igényel ilyen szerep s ava-
tottaknak sikerül -csak si-
keresenmegoldani. Rákosi 
Olga bravúrosan oldotta 
meg feladatát, bájos, illú-
ziót keltő kis lord volt, 
meglátszott játékán, hogy 
belemélyedt a gyermek-
lélek titkainak kutatásába. 
Igen nagy sikere volt Rá-
kosi Olgának s biztos, 
hogy sok szép sikere lesz 
még ennek a fiatal szí-
nésznőnek. 
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— Két hét múlva zárunk . . . Május köze-
pére a Kamara és a Tivoli kivételével alig 
lesz számbavehető mozi nyitva Pesten. 

— Kivéve egy esetet. Ha idejére meg-
érkezik a Zézé. Pierre Decouralle hatalmas 
filmregénye, amelyet a franciák imént el-
hunyt kitűnő rendezője, Pouctal formált át 
filmre, Párisnak a szó legszorosabb értel-
mében vett szezonslágere volt az idén. A 
film főérdekessége : a mélységes realizmus. 
Olyan frappáns minden jelenet, hogy szinte 
kábit, két nagy mozi játszaná májusban, 
esetleg egész hónapon át. 

— Közben a nyári mozik száma megsza-
porodik eggyel. Mozi lesz a margitszigeti 
MAC. pályán. A nézőtér a nagytribün lesz, 
a vetítővásznat pedig a porondon építik fel, 
ahol délutánonként meccsek és atlétikai 
viadalok folynak. 

— Szóval végre a mozi számára is fel-
fedezték a Margitszigetet. Hogy a felfedezők-
nél maradjunk, Garas Márton a közeli na-
pokban felezi be nagy filmjének, a Colum-
bus Kristófrak magyarországi felvételeit. A 
héten kinn voltak Pilisvörösváron, ahol érde-
kes motívumokra akadtak. Képzelhető a de-
rék vörösvári svábok meglepetése, amikor 
váratlanul egy spanyolkosztümös karaván 
vonult be gyanútlan falujokba. Az élen 
Bassermann, Else Schiff, a művész felesége 
és Caro'a Toelle lovagoltak. A jövő héten a 
Balaton partján vesznek még fel egy-két 
jelenetet, aztán indulnak a Balkánra. 

— Ezalatt szorgalmasan folynak a tervez-
getések uj magyar filmek készítése körül is. 
Gerőffy Béla filmet rendez Gaby Deslys 
életéből s a kalandos életű hősnő szerepét 

Sacy von Blondel fogja kreálni. Az Orion 
egy kétfelvonásos burleszket vesz fel ; hami-
sítatlan amerikai trükkök lesznek benne. 
Horváth Zoltán, aki Bolváry Géza Mese-
ország cimü nagy sikert aratott filmjének 
előállítását finanszin zta, uj magyar filmet 
jelentet meg Balaton leány cimen. Készül 
még vagy három szkeccs} is, az egyiket 
közülök, egy Göre Gábor-kalandot Kálmán 
Jenő, a jeles humorista ir át filmre és szín-
padra. 

— Kartárs ur most érkezett Párisból. Mi 
újság odakinn ? 

— Pearl White revü ben vendégszerepel 
az egyik varietében. Pathé vincennesi mű-
termeiben veszik fel az idén leguja'ih soro-
zatos filmjét. Jövő héten nyílik meg árisban 
a kinematográfiai kiállítás, amelyen a leg-
érdekesebb kiállítók persze a németek lesz-
nek. Pathé egész sor hatalmas attrakcióval 
rukkol ki, közülök a legszenzációsabb —-
amelyet ősszel Pesten is játszani fognak — 
A koldusok császára lesz, amelynek szöveg-
könyvét Mouézy-Eon irta, akinek egy szín-
darabja a mull hónapban s zinrekerült 
nálunk. 

— Érdekes hírek jönnek Amerikából is. 
Két uj Három testőr készül, az egyiknek 
Douglas Fairbanks, a másiknak Max Linder 
lesz a főszereplője. A legkülönb szenzáció 
pedig, hogy az amerikaiak magyar szárma-
zású filmfejedelme, Adolphe Zuckor április 
elején ülte meg első filmje megjelenésének 
tízéves évfordulóját. Ezen az első filmjén 
debütált Mary Pickford, aki most persze 
együtt jubilál Zuckorral. 

— No, ha a pesti közönség megtudja a 
dolgot, bizonyára elhalmozza őket a gratu-
lációk özönével. 

CARMEN HOZGO , I U S 
Április 20-tól 

Dumas regénye 
fiSmsn 

I ü á r o m t e s t ő r 
i 
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1922 április 22-töi 23-ig, szombattól péntekig 

L 
H 

A STAR filmgyár 
legnagyobb sikert e lér i f i lmje 

Mindkét rész egy e lőadá-
son kerül bemutatásra ! 

Eschruth világhírű regénye 
két részben, 9 felvonásban 

Irta: Pakots József 
Rendezte: Balogh Béla 

Első rész: A KAKUKFIÓK, 4 felvonásban 
Második rész : LÁNGOK LQVACiJA, 5 felv. 
i 

Főszereplők: PETROVICH, BÖJS5A JUCI, LÓTH iL», 
MAYTYASOVSZKY ILONA 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 39 

Lady Hamilton 
as Lord Nelson 

Lady Hamilton nemcsak korának legszebb 
asszonya, akiről Romney nagyszerű képeit 
festette, hanem egyike a legokosabb asszo-
nyoknak is. Szépsége az a kulcs, amellyel 
minden ajtót kinyit maga előtt. Budoirjában 
emberek és majdnem államok sorsát intézi 
el. Lord Nelson, a trafalgari győző, a diadal-
mas admirális Lady Hamiltonnak köszönheti 
diadalait, hírnevét, karrierjét. Szépségének 
ellenállhatatlan varázserejével tisztában van 
biztos fölénnyel viszi véghez akaratát, hogy 
embereket boldogítson, vagy tönkretegyen. 

Az anyja piaci kofa volt, a külvárosok 
piszkos sikátoraiból indult el hódító és ra-
gyogó útjára, hogy férje, Lord Hamilton és 
szeretője. Lord Nelson halála után visszazu-
hanjon a vigasztalan szegénységbe és karján 
gyermekével, akinek Nelson lord az apja, az 
utcán, a csőcselék tumultusában, dobogó 
lábak tiporják halálra. 

A mozi vásznán mér nagy sikere volt 

Schumacher regényének és most ismételten 
reprizt csinálnak belőle. Az Urániában fog-
ják szombattól, április 22-től játszani mind 
a két részt egyszerre. Ugy a „Lady Hamil-
ton"-!, mint a „Lord Nelson utolsó szerelmé"-t. 

A szines és eleven filmregénynek okvetle-
nül ujabb nagy sikerei lesznek az Urániában, 
mert nemcsak azok nézik meg, akiknek eddig 
nem volt módjukban, hanem azok is, akik 
már látták, sőt azok talán még inkább. A 
színészek és a rendezés olyan, hogy azt 
hisszük, visszatértünk a napoleoni időkhöz, 
hogy soha nem ismertük a huszadik századot 
a maga háborúival és forradalmaival. Olyan 
korhű a film, a szereplők annyira életre tud-
ják kelteni Lady Hamilton szépséges, Lord 
Nelson markáns, Romney elmélázó halott 
alakját, hogy az minden fantáziát felülmúl. 
Es amellett kidomborítja a regény minden 
szépségét, művészi erejét, színességét. 

A regény nagy sikere folytatódik a filmen 
és előreláthatólag az Urániának még több 
reprizt kell csinálni a „Lady Hamilton"-ból 
és a „Lord Nelson utolsó szerelmé"-ből. 

Kamara-színház 

Bojda Juci és Petrovich Szvetiszláv 
A „Lengyelvér" című filmen 

Star-film 
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A ílizes vas 
Egy fiatal leány lelki tragédiáját tárja elénk 

„A tüzes vas" cimü film. A lány, akit iszákos 
apja elzár a világ elöl és mikor Johanna 
mégis kiszabadul a szigorú börtönből, vadul 
szalad a friss napsugaras mezőnek, az uj élet 
elé. diadalmasan, fiatalon és szépen és az 
első szerelemtől megrészegülve hull Péter 
Landist karjaiba. 

Johanna azt hiszi, hogy Péter megszerzi 
számára azt a boldogságot, amelyről addig 
csak álmodnia volt szabad, azonban apja 
féltékennyé teszi Péiert és pokollá leánya 
életét. És mindezt azért, mert a leány anyja 
valaha megcsalta őt és most attól fél, hogy Jo-
hannában a házasságtörő asszony bűnös vére 
folyik. Péter és Johanna nem iudják többé 
egymást megérteni és csak hosszú idő multán 
simul el a köztük felmerült ellentét, hogy 

végre igazán boldogok legyenek. Johanna 
ezalatt sokat szenvedett, kínlódott, vergődött 
és a visszatérő szerelem nemcsak lelki élete 
egyensúlyát állította vissza, hanem megrongált 
egészségét is. 

Alaska legszebb vidékein játszódik le a 
film legnagyobb része, kopár hegyek égbe 
nyúló csúcsain és sejtelmes völgyek mélysé-
geiben. „A tüzes vas" regényes történet hét fel-
vonásban, melynek főszerepét Barbara Cast-
leton játssza a legigazibb művészettel. Ember-
ábrázolásában annyi erő és elmélyedés van. 
hogy bámulni kell rajta. A film kiállítása, 
megrendezése és a többi szereplők nagyszerű 
játéka olyan értékké emelik „A tüzes vas" 
cimü filmet, amely szenzációja lesz ennek a 
szezonnak. „A tüzes vas"-at április 22-én, 
szombaton a Royal Apolló mutatja be. 

Royal Apolió 
Jelenet a „Tüzes vas" cimü filmből 

Magyar-Osztrák-film 
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Töviskoszoru 
Hatalmas szerelmi dráma a „Töviskoszoru." 

Főszereplői egy tehetséges fiatal festő, aki 
nem tud képeivel boldogulni, a felesége és 
egy gróf. A festő házassága szerelmi házas-
ság, az asszony rajongásig szereti az urát. a 
legnagyobb nyomor és nélkülözés között is 
kitart mellette, holott csak akarnia kellene és 
a szerelmes gróf a legragyogóbb életet biz 
tositaná számára. A fest_őt egyik barátja tel-
jesen tönkre teszi, a gróf azonban abban a 
reményben, hogy a festő feleségét a magáévá 
teheti, segítségére siet. Minden módot meg-
ragad arra, hogy a férjet eltávolítsa az asszony 
mellől. Egy alkalommal megbízást ad a fes-
tőnek, hogy egy vidéki templom falára fres-
kót fessen és közben az asszonyt magához 
hivatja. De a festő nem tud dolgozni, haza 
utazik. Barátjától megtudja, hogy felesége a 
grófnál van. Odarohan ő is és ott találja az 
asszonyt — holtan. Megölte magát, hogy 
becsületét el ne veszítse. 

A „Töviskoszorut", Fazekas Imre ötfelvo-
násos drámáját, amelynek Henny Porién és 
Albert Bassermann játsszék a főszerepeit, az 
Omnia mutatja be szombaton, április 22-én. 

A filmnek biztosan nagy sikere lesz, mert ugy 
a meséje, mint a rendezése és last not least, 
a két főszereplő művésze olyan nagyszerű, 
hogy felülmúl minden várakozást. 

Henny Porlen 
és Albert Bassermann 

az esküt éri Helikonban 
Nagy filmslágert fog bemutatni szom-

baton, április 22-én az eskütéri Helikon. 
Szerzője magyar ember, Fazekas (Frey) 
Imre, a Magyar Színházban nagy sikerrel 
szinrekerült »Silvio kapitány« cimü szinmfi 
szerzője. A film ötfelvonásos dráma, cime: 
»Töviskoszoru.« A nagyszabású kép# fősze-
repeit a német moziszinészek két repre-
zentánsa, Henny Porten és Albert Basser-
mann játssza. A legtökéletesebb előadást 
produkálják, ábrázoló erejük, elmélyedésük, 
tudásuk, intelligenciájuk bámuiatos. A 
darab meséjén végig a legkülöntözőbD Jelki 
problémákat nagy fölénnyel és könnyed-
séggel oldják meg. 

Albert Bassermann most Budapesten tar-
tózkodik és ugy ö, mint a film irója Fazekas 
Imre a bemutatón személyesen is mteg-
tognak jelenni. 

Jelenet a „Tüzes vas" cimü filmből 
Royal Apolló Magyar-Osztrák-film 
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A margitszigeti jaguár 
HATODIK FEJEZET 

Meglepő fordulni 
Manci kővémeredten bámult Tomahura. 

Lába megmerevedett, idegei felmondták a 
szolgálatot; egyetlen hangot sem tudoU ki-
ejteni. Tehetetlenül zuhant a karosszékbe. 

Vinnocenty megértően mosolygott, ő már 
előre látta ezt a jelenetet, ellentétben To-
mahuval, aki — a legrosszabbtól tartva — 
ijedten ugrott Manri segítségére. Mindenki 
más szemében furcsán hatott volna ez a 
túlságba vitt agilitás, de Vinnocenty ezt 
is csak mosolyogva nézte. Azon is nevetett, 
amikor Tomahu tulbuzgóan konyakot eről-
tetett Manci ajkai köizé. 

A ïiatalember dobogó szívvel, izgatottan 
leste a leányi lélekzetét. Remegő kézzel fonta 
át derekát és óvatosan fektette le a díványra. 
A leány ebben a pillanatban nyitotta ki a 
szemét és csodálkozó mosollyal nézett a 
fiatalember hűséges nyilt szemébie. Alig 
tartott egy másodpercnél tovább ez a te-
kintet, azonban Tomahu mégis ugy érezte, 
îiogy a sorsát olvassa ki a leány szemeiből. 
Ez az egyetlen pillanat a leánynak is telje-
sen elegendő volt arra, hogy meggyőződjön 
arról, amit már az első pillanatban is> 
sejtett... A következő pillanatban tudatára 
ébredt a történtéknek és zavartan bámult 
Tomahura. Mindketten zavartak voltak és 
ezt a zavarukat csak növelte az a körülmény, 
hogy Vinnocentyt nem találták a szobában. 
Nem tudták, mitévők legyenek? Végre Manci 
törte meg a kinos csendet: 

— Folytassa uram, amit megkezdett! — 
Mondta és kényelmesen végigdőlt a sez-
lonon,. 

Tomahu engedélyt kért, hogy cigaret-
tára gyu(jthasson, azután behízelgő, lágy 
hangján beszélni kezdett : 

— Mikor Vinnocenty barátom először 
értesitett arról, hogy ön — egy sajnálatos 
véletlen folytán -— milyen helyzetbe került, 
azonnal elhatároztam, hogy végére járok 
a dolognak. Végiggondoltam az esetet és 
arra az elhatározásra jutottam, hogy a 
margitszigeti fagifrír minden valószínűség 
szerint csakis olyan személy lehet, akinek 
akár közvetve, akár közvetlen érdekében 
állott, hogy Mezeivet a szakítás ne történjen 
meg. Rögtön Mezeire gyanakodtam és csak-
hamar látnom kellett, hogy helyes nyo-
mon járok. Ez iazonban még korántsem 
volt elegendő, hiszen semmi olyan bizonyíték 
nem volt kezeim között, aminek alapján 
eljárhattam volna ellene. 

(Folyt. köv. ) 

T e l e f o n o m i s p m e f g r e n d e l l i e t i 

H Z U J S á Q - ® t 
Telefonszámok! József 16-26, József 13-53 

Tái virât 
Amint húsvéti számunkban már jeleztük, 

a táviratpályázat véget ért és igy a dijaik 
kiosztására kerül a. sor. A két nyertes mind-
egyike egy-egy díszesen kiállított oklevelet 
kap arról, hogy ezzel és ezzei a távirattal 
a Színházi Élet pályázatán elsőnek, illetve 
másodiknak érkezett be. 

Az oklevelet már készíti a Színházi 
Élet rajzolója. 

Az első dijat a zsűri annak ítélte oda, 
aki legrövidebben, a másodikat, aki ieg-
irodalmibb stílusban irta meg a maga pá-
lyázatát. 

A két győztes táviratot feladóik nevé-
vel itt közöljük: 

Botcsinálta doktor 
Feladó : Nagy Endre, Debrecen 7 szó 

Bottal doktorítoii favágó feleséggé gyó-
gyít álnéma leányt. 

II. díj, annak, aki legjobban irta meg. 
Szinház 

Feladó : Constanza Sapin 75 szó 
Elöfáték Lear kirtílyhoz. Férj feleségét 

in flagranti csipi színésszel, ki színházba 
menekülve, Lear király köntösével Shakes-
peare szavaival legyőzi férjet. Ez feleségével 
karöltve távozik. 

Marshall. Színész halálosan szereti Edi-
iet, rávenné szökésre, térj csókalatti csend-
bői mindent kitalál, fegyvermutogatás ürü-
gyével rálő színészre, találja. Szinész látva, 
hogy asszony őt szeretve férjet pártolja, 
sebét tagadva, gunykaqaljjal távozik. 

Ibolya. Színigazgató dühösen kihajigálja 
kardalosnőket, mert kelletik magukat. Sze-
repcsere zeneszerzővel, jön együgyű libuska, 
kedvességével megnyeri igazgatót. 

y agy Endre közölje közelebbi cimét szer-
kesztőségünkkel és a nyereményt postára 
adjuk. Constanza Sapin álnevű pályázó pe-
dig, ha pesti, ugy jelentkezzen délután öt 
és hat óra között szerkesztőségünkben, ha 
vidéki, ugy szintén kérjük pontos cimét. 

GelKérliiieâyi kioszk 
(Erzsébet liidiól 5 perc) 

Jó magyar konvha. Elsőrendű italok. Szolid árak. 
Naponta kitűnő cigányzene. Szives látogatást kér 
T e l e f o n : Józseí 61—56 MITTL, vendéglős. 
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II. 
Bizonyosan csak annak a hibbanatnak vol t 
folytatása, hogy lassanként közém és az 

egész külvilág közé olyan csillogó, meseszerű 
fátyol kezdett ereszkedni, amiben mindinkább 
magamra maradtam. Ami köröskörül ivolt, 
tőlem egyre idegenebbé vált : szinte két külön 
világ keletkezett, az egyik, amelyik néz és a 
másik én, aki mintha csak azért volnék a 
világon, hogy lássanak — azon a meseszerű 
ködfátyolon keresztül és én is csak azon ke-
resztül néztem mindenkit és mindent. 

Azt hiszem, minden leány^ ismeri ezt az 
érzést, csak más okon és más alakban : is-
meri a szerelemben, mikor ennek a képze-
letei veszik őt mint ködfátyol körül és se ő 
nem tudja a világot máskép látni, minthogy 
mindenütt csak a maga meséjét látja tovább 
szövődni, se magát máskép elhelyezni, mint-
hogy ő ennek a mesevilágnak a közepében 
él. Nem hibbanat-e ez is ? Nos, ezek a hib-
banatok még sem lehetnek egészen hibba-
natok, mikor azokon keresztül látjuk legszebb-
nek a világot. Ott fenn, aki ezeket a hibba-
natokat a szivünkbe ültette, mégse lehet 
meghibbant, hanem valamit, valamit, valami 
egyebet is akart teremteni, mint polgári okos-
ságot : — meséket a szerelemről. 

Csak ez a hibbanat volt bennem is, mind-
össze az én nagy, óriási szerelmi vágyam 
valahogy felölelt, épp oly mámorosan, egy 
helyett mindenkit, akinek a nézésére vágyód-
tam. 

Ilyen szűzies mámornak a közepén, mikor 
otthon először kimondtam, hogy színésznő 
akarok lenni, kaptam a feleletet : 

— Meg vagy te bolondulva ? 
Hisz arra el voltam készülve, hogy min-

denféle józan okokat fognak előhozni, hogy 
ezért meg azért ne legyek színésznő, de ez, 
hogy meg vagyok-e bolondulva, mégis fejbe-
kólintott. Meg volnék bolondulva ? De az a 

nevezetes, hogy kezdtem magam beleélni, 
hogy meg. Az igaz, hogy a bolondoknak a 
vonása, hogy nem is akarnak szabadulni a 
rögeszméjüktől. Én ezeket igyekszem igy szét-
szedni, mert nem igaz, hogy az ember eleve 
ugy megy neki a művészetnek, hogy tudná 
is, mi az ? Dehát talán éppen ez a zavar a 
gyönyörű, mert kizavarja az embert mindab-
ból, ami nem szép. 

— Meg vagy te bolondulva ? — persze 
erre egy egész környezetet éreztem, amelyik 
nem szép. És csak természetes, hogy, talán 
egész tudtomon kivül is, ettől szabadulni 
akartam. 

— Csak eredj szépen férjhez és elfelejted 
ezt az őrületet. 

% A férjhezmenetel akkor legközvetlenebbül 
Gézét jelentette és ekkor kezdtem tőle elhi-
degülni. De játszanom kellett azért, hogy 
tartom. Csak egyszer, a szerencsétlen, tudja 
isten mi jutott eszébe, meg akart ölelni és 
csókolni és én egy kicsit felsikoltottam és 
elrántottam magam tőle. De láttam, hogy mi-
lyen boldogtalan, — odanyújtottam a keze-
met és hagytam csókolni. És most láttam, 
hogy még sohase volt ilyen boldog. Ez a 
pillanat kitörülhetetlenül megmaradt bennem. 
Annak a viziója, hogy minő boldog tud lenni 
egy szerelmes, ha a reményne* csak egy 
szalmaszálába is tud kapaszkodni. Oh, ké-
sőbb, kritikus pillanatokban, hányszor kapott 
meg ugyanez a vizió — és a reménynek a 
szalmaszálába hogy kapaszkodtak utánam a 
férfiak. 

Bizonyos, hogy nagy része lehetett a kép-
zelődésnek, de határozottan éreztem, hogy 
nem állom azt a levegőt otthon. Emlékszem, 
csak a szobánknak a szaga is olyan tűrhe-
tetlen volt. Meg a bútoroknak a szine. A la-
kásnak az a bizonyos tónusa, amit „polgári-
nak" neveznek. Azelőtt semmi bajom se volt 
vele : most örültem, ha az utcára jutok. Dél-
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előtt is, délután is találtam valami ürügyet 
kimenni. Tudom, mikor a kapuból kiléptem, 
mindig siettem, majdnem szaladtam. Csak 

akkorcsendesed-
tem, mikor a fé-
nyes kirakatok 
elé értem, ahol 
ruhákat, éksze-
reket, meg külö-
nösen arcképe-
ket láttam. Amik 
között persze 
mindig volt va-
lami kiváló mű-

vésznőé is Ugy 
beletudtam néha 
bámulni, hogy "í"®1' 
mikor aztán to-
vább mentem, mellettem csax — ĝMrjWwt»'-.«̂   
ugy elsuhanni véltem az em-
bereket. De azt mindig észre- ' 
vettem, ha nem is néztem hátra, he megálla-
nak és utánam néznek. A legfurcsább az 
volt, hogy néha, lámpagyujtáskor, mintha 
megsokszorozódtak volna a szemek, csupa 
szem, csupa szem. 

És otthon riem láttam ezeket a szemeket. 
Csak olykor, este, egy-egy homályos sarokban, 
ott kerestem is. Mama észrevehette, mikor a 
nézésem egyszer ugy kapkodott. 

— Hol jár az eszed ? 
Én oda mutattam a sarokba : 
— Nem látsz ott senkit ? 

t'->A mama megkapta a kezemet: 
— Te látsz ott valakit ? 
— Nem valakit, hanem . . . — de nem mer-

tem kimondani, hogy sokat, sokat, hanem 
hogy mégis megmutathattam, valami öröm 
fogotfel és elkezdtem nevetni. 

A mama felugrott, most is látom, hogy né-
zett rám. 

— Lili, mi bajod van ? 
F.rre'a kérdésre csakugyan észhez kaptam. 
— No, ne ijedj meg mama, semmi, csak 

jól esett egyet nevetnem. 

— Látom, hogy szaladsz valaki után. Ki 
után szaladsz ? Az bolondit meg téged. Lát-
tam az ablakból, hogy hogy szaladtál. Ugy 
nem szalad az ember, csak ha találkája van. 
Aztán olyan idegesen jössz haza, mint egy 
bolond. Itthon fogsz maradni ! 

Csak annyit tudok, hogy erre valami rém 
ijedelem fogott el, aztán nem tudok tovább 
semmit sem, csak azt, hogy az ágyban éb-
redtem fel és a doktor bácsi ott állt az ágy-
nál, simogatta a kezemet. 

— Semmi baj, Lilikém, idegesség. A maga 
koréban ez nem ritkaság. Óvakodnia kell az 
izgalmaktól. Most a fődolog, hogy kipihenje 
magét. 

Aztán a mama kiment a doktor bácsival, 
egy darabig nem is jött be. Én azalatt ha-
mar felöltözködtem. — nem akartam ágyban 
maradni, bár a lábamat egy kicsit húzta az 
ágy. — Most hallottam a papa hangját. Az-
tán bejöttek mind a ketten. Elálmélkodtak, hogy 
én fenn vagyok. Különösen a papa nézett 

oly értelmetlenül rám. Én meg elkezdtem 
kacagni : • 

— A mama azt hiszi, hogy én valaki 
után szaladok, — kacagtam. — Azt hiszi 
azért szaladok, mert találkám van,— megint 
kacagtam. Aztán a kacagásom nem tudott 
elállani. — csak egyszerre, mikor eszembe 

jutott, hogy : „itthon fogsz maradni !" Egyszerre 
maradt abba. A papára néztem : ő is azt 
fogja-e mondani, hogy : „itthon fogsz ma-
radni ?" 

Én azt hiszem, aki ezeket elolvassa, meg-
érti, hogy nem én voltam a bolond, hanem 
otthon, körülöttem volt minden olyan, hogy 
meg kellett bolondulnom. 

A papa végre azt mondta : 
— Nono, Lili, a doktor bácsi azt hiszi, 

hogy valami megzavarta a fejedet. Tudod mit. 
elmegyünk pár hétre a tengerre. 

Erre elkezdtem tapsolni és hogy az nagy-
szerű lesz, csak el, el itthonról, — és látom, 
hogy a papa meg a mama hogy összenéz-
nek. Később aztán kisütöttem magamnak, 
hogy miért ? Ök bizonyosan azt hitték, hogy 
ha nekem van valakim, aki után szaladok, 
akkor sirni fogok, hogy elvisznek innen. És 
azt, hogy én tapsolok, nem tudták hová tenni. 

Másnap délelőtt persze nem mertem ki-
menni. Délután azonban eljött Géza és én 
akkor mondtam a mamának, hogy kék sely-
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met keil vennem a blúzomhoz. Aztán Gézá-
val szaladtam a városba. Egy boltban valami 
külföldi színházi lapot láttam, —• akkor még 
nem volt a „Színházi Élet", az én későbbi 
édes újságom, — és ott megálltunk. Egy 
nagyszerű primadonna volt az első oldalon. 

— Géza, szeretne maga egy ilyen felesé-
get ? — súgtam hozzá és lestem, mit fog 
mondani. Elkezdte a fejét jobbra-balra húz-
gálni : 

— Nem: 
Ott álltam tágranyi-

tott szemekkel : nem ér-
tettem. 

— És ha egy szép 
napon engem látna igy 
az újságban, már nem 
is kellenék ? 

— Akkor maga már 
rám sem gondolna. 

— De ! — Géza rám 
csudált, remegett is 
egy kicsit az ajka, a 
szeme meg felcsillant : 
aha, mégis büszke 
lenne rám ! . . . 

— Kellene magára 
gondolnom, ha . . . 

Mind a ketten a kira-
kat előtt állottunk meg 
és Géza mosl egy kicsit 
elém furakodott : 

— Mi az a : ha ? 
— Ha maga segítene 

oda. 
Elkezdtem szaladni, 

Géza meg mellettem. 
Megint láttam a szemeket, a sok-sok szemet. 
Én odatolakodtam, ahol sok ember van. 

Egyszerre ott jött szembe az az ur, az a 
nős, aki mindig kérdezte, leszek-e színésznő? 
Szántszándékkal megálltam, vagy lehet, hogy 
gyökeret vert a lábam. Ő is megállt, keze' 
fogott, kérdezte, hogy vagyok, Gézét bemu" 
taltam, aztán azt mondta : 

— Na, kis primadonnám ! Lesz ? Lesz ? 
— Mindjárt primadonna ? — ezt ugy mond-

tam kacagva is, beszélve is. 
— Fenomenális 1 Kár minden elveszett 

napért. 
Gézára vetettem egy diadalmas pillantást, 

/ 

egész zavarodott volt. Én olyan fuvolaszerü 
lemondó hangon feleltem : 

— A mama nem engedi. 
— Micsoda 1 hanyag-

ság ! És ez a színpadi 
alak ! Magát az isten 
is arra teremtette. 

Géza eddig az ajkait 
harapdálta, a földet 
nézte, láttam, neki nem 
tetszik a beszéd. Most 
megszólalt : 

— A színésznőket is 
az isten teremti ? Én 
azt hittem, azok csak 
lesznek. 

Az az ur felnevetett : 
— Ezek a szerelmes 

fiatalemberek ! — Ke-
zet fogott, Gézával is, 
vele ugy nevetve, aztán 
elsietett. 

(Folytatjuk) 

INCOGNITO-BAN-
KETT. Az Irodalmi 
Szinház legutóbb mu-
tatta be zombori Rónay 
Gyula vígjátékát, az 
Incognito-l. A premier 
után a szerző olyan 
ajándékokat osztott szét a szereplőknek, 
amilyenek még százas jubileumokon is 
ritkán fordulnak elő. Este btnkett volt 
a Hungária külön termében, amelyen a 
szerző és szereplőkön kivül sok 

színházbarát arisztokrata vett részt. A menü 
majdnem olyan kitűnő volt, mint a darab. íme : 

INCOGNITO VACSORA 
MENU: 

du 2 Avril 1922. 
Consommé double en tasse 

Mayonnaise de poisson 
Filet de boeuf á la Wellington 
Petits pois — pommes chateau 

Asperges see hollandaise 
Parfait á la hongroise 

Café noir 
Gárdonyi rizling gróf Jankovich 
Vasadi vörös 
Szamorodni néhai Zombori Rónay Jenő 

pincéjéből 
A menü alatt sok felköszöntő hangzott el 

Rónay Gyulára, aki olyan lelkes, áldozatkész 
színházbarát és oly tehetséges, mint szerző 
is, hogy teljes mértékben rászolgált az ünnep-
lésre. 
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A GAZDAG LÁNY 
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Margit (isimét körülnéz, mint aki keres 
valakit, aztán feláll ). 

Marie: Hová? 
Margit: Átmegyek a térre, keresek egy 

üres padot. , 
Marie: És ha jön addig Ervin? 
Margit (halkan): Nem jön. 
Marie (csodálkozva): Ma nem jön? 
Margit: Többet.,, nem jön. 
Marie: Eddig minden délután jött, most 

nem jön? 
Margit (int, hogy nem). 
Marie: Warum denn? 
Margit (vállat von szomorúan): Csak. 
Marie (érdeklődve): Tegnap történt ma-

guk között valami ? 
Margit: Kedves jó Marie... Magának... 

majd... elmondok mindent. (Gyorsan el 
balra. Médi és Bubi ismét az előtérben. ) 

Bubi: Én leszek a fogó. 
Médi: Nem is igaz, én leszek a fogó. 
Babi: De is igaz. Én leszek a fogó. 
Médi: Akkor nem játszok. 
Bubi: Akkor meghúzom a füledet. Én 

erösebb vagyok. 
Médi: Akkor megmondom az Ervinnek. 

Az Ervin erösebb, mint te. 
Bubi: De az én papám erösebb, mint 

az Ervin. 
Médi: De a te papád nem jön ki a 

ligetbe és az Ervin kijön. Minden délután 
kijön. (Nyafogva Mariéhoz.): Ugy-e Fráj-
lein, az Ervin minden déluitlán kijön a 
ligetbe? 

Bubi: Ugy-e Fräulein, az én papám erö-
sebb, mint az Ervin? 

Marie: Ruhe, Bubi. 
(Gárdos, harmadéves joghallgató. Simára 

nyalt frizura, egyik kezében sétapálca, 
másik kezében könyv helyett csak pár 
•köryvlap, amikor Margit elment, közeledik, 
üeüi a másik padra és jtixirozva nézi Mariét, 
aki a regényt olvassa és közben lopva, de 
nagyon barátságosan viszonozza pillain-
tásait. 

MÁSODIK F E L V O N Á S 
A Városligetben, szemben a Fasorral, a 

Stefánia-ut jobboldalán van egy nagy séta-
tér. A nagy sétatér kiörül a nagy tértől 
fákkal, bokrokkal és egy körúttal elvá-
lasztva, apró félköraliaku terecs'kék vans 
nak. 

Egy ilyen kis téren játszódik a második 
felvonás. 

Ezekben a kis ligeti szeparékban este-
felé rendszerint csak szerelmes párokat 
látni. Délután is csak azok szorulnak ide, 
akik kint a nagy téren már nem találtak 
üres padot, mint az a kis társaság, mely 
a szinen látható, mikor a függöny fel-
gördül. 

A kis téren két pad van, egy balról, 
egy középen. Jobboldalon nincs pad. A 
jobb sarokban egy széles fa és néhány 
kiugró bokor természetes spanyolfalat 
alkot. 
(Fr. Marie, Margit a középső padon ülnek, 
Marie az »Abendblatt« regényfolytatásác ol-
vassa, Margit kézimunkázik. Jobbról, bal-
ról a földön gyermekjátékok, a két gyerek 

oldalt az előtérben.) 
Bubi: Hát játsszunk fogót. Jó? 
Médi: Jó. 
Bubi (nyafogva Fr. Marie felé): Fráj-

lein, szabad a Bujbinak fogóóót játszia-
niiiii? 

Marie (szigorúan): Nicht knaufen, Bubi. 
(Tovább olvas.) 

Médi (ugyanolyan hangon, mint Bubi). 
Kiiiisasszony, a Bubiiiii fogót akar ját-
szan|iiiii. 

Margit: Gyere ide, Médi. Már megint 
milyen az orrod. Nincs zsebkendőd? (Meg-
törli Médi orrát. ) 

Marie (percre leleszi az újságot): Komm, 
Bubi. (O is megtörli a fiu orrát.) 

Margit: Na most menjetek szépen 
fogót játszani. (Médi, Bubi előremennek.) 

Margit (nyugtalanul körülnéz, mim aki 
vár valakit. Aztán észreveszi, hogy Fr. 
Marie sir) : Miért sir, Fräulein Marie? 

Marie (szemét törölgeti, meghatva): Oh, 
van nagyon szép regény. 

Margit: Ki irta? 
Marie: A »Neues Budapester Abend-

blatt.« Szok ezt olvasni? 
Margit: Nem. 
Margit: Kár. Az »Adenblatt« irja a 

legszebb regényeket. Ez is szói von einem 
Grafen és egy armes Mädchen, aber wun-
derschön. (Tovább olvas. ) 

Megjelenik Gárdos, az elegáns diák. 
Szin legszéléről íixirozva nézi Margitot. 

Copyright by Francis Bárd and Son Leipzig, Nürnbe-gerstrasse 36., Budapest, Kossuth Lajos-utca 4. 
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Gárdos (Bubihoz): Hány éves vagy kis-
fiú, mondd meg szépen. 

Bubi: Szépen mondom meg. 
Marie: Aber Bubi. (Hirtelen. ) Komm 

Bubi. (Sug valamit a fiúnak.) . 
Bubi (Gárdoshoz ) : Bácsi kérem, hány 

óra? 
Gárdos (Mariera mosolyogva): Hét óra, 
Bubi: Hét óra. 
Marie: Aber Bubi! Sag schíön: köszö-

nöm. 
Gárdos: Köszönöm. (Szünet után, csak-

hogy éppen mondjon valamit.) Megjegy-
zem1... az órám siet egy kicsit.. 

Marie (nagyon barátságosan): Siet egy 
kicsit1? • I.'. 

Gárdos: Igen. 
Marie: Az szokott előfordulni óráknál. 
Gárdos: Igen. (Beszélgetés megakadd) 

Kisasszony német ugyebár? 
Marie: Igen, az vagyok. 
Gárdos: Nem is hittem volna. Nagy-

szerűen tetszik beszélni magyaruj. 
Marie: Igen, eztetet mondták már má-

stok1 is. 
Gárdos: És — a barátnője szintén 

német? 
Marie (hirtelen fagyosan): A barátnőm? 

Az nem német. (Előveszi a regényt és ol-
vasni kezd.) 

Gárdos (feláll ) : A térre ment át a barát-
nője? 

Marie (ridegen): Hogy hová ment, azt 
tessék kérdezni tőle. 

Gárdos (a szin szélére megy, néz a tér 
telé): Ha visszajön, majd megkérdem. 

Marie: Próbálja meg. De én nem aján-
lok. (Olvas. ) 

Gárdos (el ). 
Marie: Blöder Kerl! 
Médi: Kisasszony, én nem akarok fogót 

játszani. 
Bw/bi: Nem is igaz, én mem akarok fogót 

játszani. 
Marie: Játszatok mást. Játszatok Pi-

roska és tarkast. 
Médi: Én leszek Piroska. 
Bubi: Nem is igaz, én leszek Piroska. 

Nem is igaz, én leszek a vadász. (Nya-
fogva. ) Fräulein, ugy-e a vadász öli meg 
a ' tarkast? 

Marie: Ja Bubi, a vadász öli meg 
tarkast. 

Bubi: És ugy-e, a farkas akkor meg-
dögöl? 

Marie: Ja Bubi, a farkas akkor meg-
dögöl. 

Médi: Itt jön a kisasszony. A kisasz-
szony lesz a tarkas. (Médi, Bubi indián-
táncot lejtenek Margit körül, aki nagyon 
izgatottan jön, leül.) 

Médi: Kisasszony, te leszel a farkas. 

Bubi: Maga lesz a farkas. 1 

Médi: Tudod, hogyan kell? 
Bubi: Meg kell dögölni. Fräulein, ugy-e 

a farkasnak meg kell dögölni? 
Marie (szigorúan): Bubi, menjetek ját-

szani. Atmehették a térre, de ine messzinél... 
(Gyerekek visitva el. Utána kiált.) Bubi!; 
(Kétségbeesetten.) Majdnem elgázolta 
kocsi !... (Csodálkozva. ) Maga szeme tele 
könnyekkel, liebes Kind. Ki bántott maga? 

Margit (szomorúan): Marie, édes jő 
Marie, milyen mások az emberek, m inti 
ahogy azt én elképzeltem. Most is egy 
öreg ember megszólított és... Még' az ilyen 
öreg... (Megrázkódik az undortól.) 

Marie: Pfu!j. De azért nem kell sirnl. 
Sirjon ő, hogy olyan öreg. 

Margit: És nemcsak az öregek..,. 
Marie: Oh, ebben van igaza. Most ta-

lálta a szeget bele a fejébe. Öreg, vágy 
fiatal, wuirst. Most is volt itt egy egészen 
fiatal, akart kikezdeni velem, tudtaim alig 
lerázni. Egyik férfi olyan gazember, mint 
a másik, én mondok. De azért nem kell 
sirni. Sírjanak ők, a fene őket ott esz, 
ahol vannak. 

Margit: Édes jó Marie, az élet olyan... 
Marie: Oh, mondtam, fogja megtanulni], 

milyen szegény lánynak az élet. Szegény 
lánynak az élet csak egy helyen szép -— 
a »Neues Budapester Adénblatt«-ban. És 
ta lán (az égre mutat) dort oben az 
égben. És az se nem egészen biztos. 

Margit: Az éjjel gondolkoztam sok min-
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denen... már ugy éreztem, ezt nem lehet 
tovább kibirni. 

Marie: Mit más ezer szegény lány tud 
birni, [ki fogja tudni maga is mein Kind. 

Margit (maga elé): Igen... százszor is 
elmondom: ha ezer szegény lány végig-
csinálja... hősiesen egy életen át... akkor... 
(Hirtelen a valóra ébredve.) Marie, annyi 
«linden történt velem az utóbbi időben, 
amiről magának fogalma sincsen, én ugy, 
de ugy megutáltam az életet, hogy arra 
gondoltam, legjobb volna leugrani a ne-
gyedik emeletről... vagy mit tudom én. 

Marie: Oh, liebes Kind, voltam én is 
igy. (Elgondolkodva.) Csak én a harmjaidik 
emeletről akartam leugrani. De aztán mé-
gis kibékültünk. Maguk is fognak ki bé-
kül ni. 

Margit (a fejét rázza). 
Marie: És lia nem, lesz egy másik. 

Egyik férfi megy, a másik j,ön, ilyen az 
élet, én mondok magának. 

Marie (kis szünet 'után könnyezve foly-
ta t ja ) : Én tudnék mondani magának sok 
a férfiakról. Äz ördög vinné el őket, bele 
a pokolba. (ÉKönnyeken át.) Da ha el vinné 
őket, mi maradna nekünk. 

Margit (keserűen): Most már tudom, 
hogy mit értenek »szerelem« alatt. 

Marie (tiltakozva): Oh, liebes Kind: a 
szerelem szép. A szerelem mintegy rózsa 
szerelem szép. R szerelem mintegy rózsa, 
mégis szép, nagyon szép. Bizony, nagyon 
szép. (Csend. A gyerekek messze a séta-
téren énekelni kezdenek egy dalt.) 

Marie: Äz Ervin minden délután hoz ki 
ide magának egy rózsa. Ez egy szép dolog 
tőle. 

Margit (szomorúan): Ma... majd... nem 
hoz rózsát. 

Marie (érdeklődve): De hát mi az, ami 
történt? 

Margit: Ma reggel, mikor találkoztunk, 
már nem is köszönt és sokkal jobb igy, 
legalább kiismertem őt. 

Marie: Armes Kind. 
Margit (tettetett nyugalommal): Miért? 

Én nagyon örülök, hogy köztünk Végre vége 
mindennek. 

„ Marie: Ismerek ezt. (Sóhajt.) Mikor azt 
mondjuk, van vége, akkor kezdődik csak 
belül bent a szivbe az igazi ramiaizu.rf. 
(Sóhajt.) A fene esz a férfiakat, én mon-
dom. 

Margit: Tegnap éjjel... 
Marie (közelebb ül, nagyon kíváncsian): 

Tegnap éjjel? 
Margit: Tegnap éjjel megint kopogott 

az ajtómon. Még ha vissza gondolok rá, 
akkor ás... pirulok a szégyentől. 

Marie (megfogja Margit kezét): Oh, 
liebes Kind, azt hiszi, máshol nincs aj tó? 
Kopogott, lés? 

Margit: Kopogott, elment, visszajött, 
újra kopogott. Ha nem enged be azonnal, 
vége. köztünk mindennek, azt mondta. 

Marie: Mondja, mondja, liebes Kind. 
Nagyon szeretek ezt hallani. 

Margit: Azt mondta, tiogy ő kimondha-
tatlanul sokat kinlódik és szenved... 

Marie: Csak hagyja szenvedni. Még egy 
férfi se belehalt'. 

Margit: Hogy olyan keservesen hosz-
szuak az éjszakák... 

Marie: Grossartig. Ha volna télen sze-
relmes, volna még hosszabbak az éjszaká«. 
Nyáron fogja kibirni. Na es aztán? 

Margit: Aztán elment. 
Marie: És? 
Margit: És reggel láttam, hogy vége 

mindennek. Haragszik. • 
Marie: Ismerek ezt. Még egy-két hétig 

csak egye őtet fene. Én mondok, legalább 
még egy hétig nem beengedni. Akkor fogja 
tudni megbecsülni, amit kap a szerelem. 

Margit (elképedve): Fräulein Marié: Hát 
még maga is feltételezi rólam? 

Marie (szomorúan sóhajt): Liebes Kind, 
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én magamról sc feltételeztem. (Kis szünet 
után.) Lehet, hogy bün... de nem hiszek... 
liebes Kind. Ha egyszer meghalok és 
odafönt fogják kérdezni; Marie Hotfer, 
hogy éltéi lent a földön? Fogok mondani: 
holtam szegény nevelőnő Budapesten. Fog-
ják mondani: Elég, a többit már tudjuk... 

(A térről ismét erősebben hallatszik az 
ének. ) 

Marie: Oh, én sokat gondolkoztam..,. 
Az élet, liebes" Kind, mint egy tenger. 
Akinek van sok pénz, az olyan, mint úszói, 
akinek van egy izé... olyan hogy hivjáik... 
hciyag1... mentőöv... Nem kunszt, ha kiér 
partra... Aki szegény, az usz izé nélkül. Ki-
kapaszkodik első kis sziklára, onnan megy 
másikra és ha talái kis gyümölcs, akkor 
nolcfog es ha tálai pár virág, a"kkor meg 
boldogabb. Ojjé, de milyen boldog. És ha 
lát partot, mondja (sóhajtva) az messze 
Van és nekem r.incs mentőöv. 

Margit (csodálkozva): Marie... hogyan 
jutnak ilyen szépek az eszébe? 

Marie (vállat von): Talán olvastam... a 
Neues Bucfapesler "Abendbláttban. 

(Kis csend, majd balról valaki hangosan 
íiiiyöirészve közeledik. Margit érdeklődve 
néz arra). 

Marín: Ez talán ő? Ervin? (Feláll.) 
Margit (halkan): Nem hiszem. 
(Kovács tanár ur jön balról. Kezében 

hegedűtök, köszön, látszik, hogy szeretne 
megállni, de nem mer és tovább megyi 
jobbra. ) 

Margit (szelid mosollyal): A tanár ur! 
Marie: Igen, tanár ur. (Utána néz.) 
Margit: Magával szeretne beszélni, Fräu-

lein Marie. 
Marie: Ah, ennek már van vége. (Szo-

morúan legyint. ) Pedig tegnap mondta, 
hogy kinevezték. Rendes tanár... Mert idáig 
voit kevés fizetéssel csak rendetlen tanár. 

Margit: Lássa, most meg is nősülhetne. 
Marie: Oh, ő akar. 
Margit: És maga, Fraulein Marie? 
Marie (nagyon szomorúan): Oh én. Kí-

náltak neki egy gazdag lány. 
Margit: Egy gazdag lányt? 
Marie (könnyezve): Tizennyolcezer ko-

rona hozománnyal. (Indul balra, közben 
nagyon meghatottan tu'jja az orrát. Meg-
áll, visszajön pár lépést.) Pedig lá t ja , 
liebes Kind, Kovács tanár ur más, mint 
többi férfi. Én érzek belül bent az én szi-
vemben, hogy ö belüi bent az ö szivében 
csakis a Marie Hoffert szereti. De tizen-
nyolcezer korona sok pénz. Bizony nagyon 
Sok. (Elindul, szin szélén megáll, vissza-
fordul.) Adnák most moziban darab, cime: 
»A bűnös szerelem mocsarában«, abban |vian 

sok mint az én életemben. Szép darab. 
Vasárnap láttam töle a tizenharmadik foly-
tatás. Két hét múlva fogok nézni tizenötö-
diket. Kerül sok pénzbe, nem nézhetek csak 
minden második folytatást, de igy is van 
wunderschön. 

(Kovács tanár jobbról jörf, balra el.) 
Marie: Megyek át térre — gyerekekre 

vigyázni. (El a tanár ur után.) 
Margit (összehajtogatja kézimuínkáját, 

feláll, keres valakit). 
Maca (rohanva jön balról. Margitot észre 

sem veszi). 
Margit: Maca! 
Maca (lihegve): Jaj, csakhogy megtalál-

talak drága kisa. (Leroskad1 a padra.) Huh, 
de rohantam, mint egy őrült, ugy szalad-
tam. Jaj, alig szuszogok.|.. 

Margit: Hogy kerülsz ide, hiszen most 
francia órád van és.;'. 

Maca (hadarva, közben nagyokat szu-
szogva és erősen lihegve): Hallgass, kisa. 
Mert már rohanok is vissza, mint egy 
őrült, mert a franciának azt mondtam, 
hogy csak a konyhába megyek egy pohár 
vizért. És rohantam ide, mint egy örült. 
Ebből is láthatod, hogyan szeretlek, de nem 
ez a fontos, hanem az, hogy vigyázzatok, 
mert nagy veszélyben vagytok. 

Margit: Veszélyben vagyunk? 
Maca (kezét szivére szoritva): Ugy dobog 

a szivem, majd kiugrik. De most nem az 
én szivem a fontos, hanem hogy te meg-
tudd, igen a fő, hogy te megtudd. (Körül-
néz, aztán halkan, nagyon fontoskodva. ) 
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Te, a mama mindent megtudott. Egg név-
telen levelet kapott, abban minden benne 
van rólatok. 

Margit: Rólunk? 
Maca: ÉS én azért rohantam ide, mint 

egy őrült, hogy megmondjam: vigyázzatok 
jobban! « 

Margit: De hát ki vigyázzon és kiről..;. 
Maca: Még mindig nem érted? Most 

Imár a mama is megtudta, hogy te és Ervin... 
Margit: Maca! 
Mac i : Te, amikor a mama azt a levelet 

megkapta, olyan volt, mint egy... én még 
nem láttam ilyen mérgesen soha. Én kér-
deztem, mi az? »Semmi« mondta ő és ki-
ment, bevágta az ajtót, de hallottam, ami-
kor a másik szobában mondta a papának: 
»Azt a perszőnát még ma kidobom a há-
zamból, már tegnap este is észrevettem...« 
Hogy mit vett észre, azt nem hallottam, 
mert a papa azt mondta, »hadd abba, mert 
a Maca meghallhatja.« A papának mindig 
ilyen ikitiinő ötletei vannak. De nekem ez 
is elég volt. Gondoltam, rohanok ide, mint 
egg őrült, bemondom neked a névtelen 
levelet. De akkor jött a francia, de én 
kiszöktem jé:s rohantom, mint egy őrült, 
a szivem ugy vert, de nem baj, kisa, a fő, 
hogy ti megtudtátok, hogy ők tudják és 
ezentúl [jobban fogtok vigyázni. (Lihegve.) 
Jaj, de kimelegedtem. 

Margit: Maca, már megint olyan dolgo-
kat beszéltél..,. 

Maca (felugrik): Jó, jó, ne prédikálj, én 
mér rohanok vissza, mint egy őrült. (Gyor-
san el, de a szin szélén megáll, pár lépést 
vissza.) Te.,.. 

Margit: Nos? 
Maci.- Te, mi volna, ha még mielőtt a 

mama megölne téged, — mert képes rá 
— te, mi volna (rejtelmesen) ha ma 
éjjei megszöknétek Ervinnel. Te, én már 
mindent kigondoltam. Csak még egy kötél-
létrát kellene szerezni. (Komolyan. ) Éjjel 
egy kötéllétrán le az ujtcára — hogy ez 
milyen guzi lesz! (Kétségbeesetten.) Ret-
tenetes, hogy én velem soha nem történik 
ilyesmi. 

(A sétatérről ismét rövid ideig a gyerekek 
éneke hallatszik. Margit összehajtogatja 
a kézimunkát, indul balra, ugyanakkor Ko-
vács tanár ur jön szintén balról. Szin szé-
lén megáll. Leskelődik, Margit egyedül 
van-e?) 

Kovács: Ámbátor tudom, hogy nem en-
gem tetszett itt várni, kedves Margit kis-
asszony. 

Margit: Én nem vártam senkit. Éppen 
készültem át. 

Kovács: Oh és ha tetszett is várni vala-
kit... Én igazán nem volnék az, aki elitél-

ném, ámbátor tanárember vagyok, sőt né-
hány nap óta már nem is óradíjas, hanem 
rendes, kinevezett, talán tetszett is hallani. 

Margit: Igen, Fräulein Marie említette. 
Fräulein Marie nagyon örül az ön kineve-
zésének, tanár ur. 

Kovács: De imjift ér a szép álliís, a poziciő, 
ha itt bent... Mit ér az élet egyedüli. 

Margit (barátságosan): Nősüijöin meg, 
tanár ur. 

Kovács (kap a szón): Hiszen meg fogok 
nősülni. (Szomorúan.) Ez a hegedű is azért 
van nálam. Leendő arám ugyanis zene-
értő, egy józsefvárosi vendéglős lánya, ott 
szoktam enni. Kis vendéglő, de forgalmas. 
És a nő zongorázik és tizennyolcezer ko-
rona hozománya is van és ott is lakhatnánk 
az öregeknél... És mégis... 

Margit: Lássa tanár ur, az a derék, 
kedves, jó Marie, igazán megérdemelné..1. 

Kovács (bosszúsan): Oh, feleségül venni? 
hz ember néha mond ilyesmit, udvarlási 
közben, de hát Istenem, igazán nem ő 
az, akire én gondolok. Pláne most, hogy 
ki vagyok nevezve. Oh, én másra gondolok, 
egészen másra. (Szünet után.) Kegyed kis-
asszony, velem szemben kissé bizalmatlan. 
Tudom is, miért. Tetszik gondölni, ott lakom 
a házban, látok egyet-mást, hallok egyet-
mást, azt tetszik hinni, hogy talán én 
is elitélem kegyedet. 

Margit (kiegyenesedve, hirtelen egészen 
más hangon): Hogy elitéi engem? 

Kovács: Oh, nem. Én tudom, amit a né-
pek beszélnek..). Én tudom, hogy csak 
pletyka, ámbátor... De kérem, ami elmúlt; 
az elmúlt. Én azt igazán meg tudnám 
bocsátani. 
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Margit (gúnyosan): Meg tudná bocsá-
tani? 

Kovács: jÉn igen. Ámbátor nem mon-
dom, hogy nenji fájt nekem. (Határozottan.) 
De azért én azt mondom kegyednek, ha 
kegyed azt mondaná, tanár ur, válasszon 
köziem és a tizennyolcezer korona között, 
én önt választanám még a történtek után'is. 

Margit (a szeme szikrázik a haragtól): 
Még a történtek után is? Ez nagyon szép 
magától, tanár u n (Sartcon fordul és jobbra 
el.) 

Kovács (nem érti a dolgot, ijedten kiejti 
a hegedűt a Kezéből): Pardon. (Felemeli 
a hegedűt. ) 

(Csősz balról jön. Köszön Kovácsnak.) 
Kovács: Jó napot, csősz ur. 
Csősz (hunyorgatva): Hiába, a legszebb 

kisasszonyt tetszeti kifogni. 
Kovács (szerénykedve): Hát, Istenem... 
(Jobbról egy szerelmes pár jötn. Ä férfi 

a nőnek): GiZa, én olyan boldog vagyok. 
(Meglátja a tanárt, megemeli kaliapját. 
Kovács visszaköszön. A szerelmes pár el. 
Kovács utánuk néz. ) 

Kovács: Öradijas segédtanár nálunk az 
iskolában. (Szomorúan.) Látja, csősz ur, 
ez az ember még ki sincs nevezve és máris 
boldog. (Szomorúan el jobbra, csősz el 
balra.) 

Katona (hatmadéves joghallgató. Nagy-
foajusszu, lassú sza\|ii, komoly diák. Jobb-
ról jön, kezében könyv, elkeseredve han-
gosan tanul): A büntetőjogilag releváns, 
gondatlanság fogalmának két feltétele van, 
az egyik, liogi a cselekvő tevékenységéből 
eiedöleg valamely jogsértő eredmény vagy 
jogveszély létesüljön, a másik, hogy a cse-
lekvő akarata ne árányuiljon e jogsértő ered-
ményre. (Leül a középső padra . Tovább 
tanul.) Ha jogsértő-eredmény nem jött létre, 
ugy ez éppen amellett járt el, de ettől 
elíekintve jogsértő eredmény, illetve jog-
'veszély nélkül nincs egyáltalán büntetendő 
cselekmény, minél fogva culposus cselek-
ményről nem lehet szó. (Öklével a fejét 
üti, mintha ugy akarná a szavakat bele-
verni.) Ez a szabály látszólag törést szen-
ved azokban gz esetekben, amelyekben a 
a culpat önmagában mint sui generis delic-
tumot bünteti, , például midőn Kbtk. 120. 

Földes (balról jön. Földes vöröshaju, na-
gyon szapora és gyerekesen pösze beszédű 
diák. Pont ellentéte a lassú, tempós Kato-
nának. Az ő kezében is vastag könyv és egy 
csomó jegyzet. ) 

Katona (abbahagyja a tanulást, felnéz): 
'Na? 

f 

Földes (balra mutat): Gárdos üzeni, 
gyere át a térre. 

Katona: Még három oldalt átveszek. 
Földes: Jó. (Leül.) Te, az a Margit' 

nevű kisasszony ott van. 
Katona: Tudom. Most ment el innen. 

(Földes könyvére mutat.) Bevágtad végig? 
Földes: Frászt. El fogok hasalni. És te? 
Katona (sóhajt): Én? így még nem bu-

kott meg ember. (Tanul.) A büntetőjogilag; 
releváns gondatlanság fogalmának két tel-
tétele van. (ölébe ejti a könyvet. Sóhajt.) 
A 352-en tartok. Hol vagyok még az 589-
tcl? 

Földes: De Katona K betű, Földes meg 
F. betű. Az legalább tiz nap különbségi. 
Én már 20-án sorra kerülhetek. Ma 14-ike 
van. v 

Katona: 15 ! Junius 15. 
Földes: 14. Nem, mégis igazad van, 

15! 
Katona (szomorúan): Junius 151 Már 

nem is érdemes tanulni. 
Földes: Te, Gárdos le akarja szólítani 

a nőt. 
Katona: Bánom én. (Folytatja a tanu-

lást.) Két teltétele van. Az egyik, hogy 
a cselekvő tevékenységből eredőleg... 

Földes (szintén előveszi a könyvét és 
szintén hangosan, tele torokkal tanujni 
kezd): A büntetőjog és tudományának fo-
galma, jellege és felosztása. (Behunyja a 
szemét és hadarni ikezd. ) A büntetőjog 
alanyi értelemben korlátolt, szabályozott és 
biztosított büntető hatalom, tárgyi értelem-
ben e korlátok, szabályok és biztosítékok 
összessége. Az alanyi értelemben vett bün-
tetőjog, mint tág fogalom magában foglalja 
egyfelől az egyént, szülő, gazda, tanító,, 
iársadalmi csoportokat, osztályokat, rende-
ket, telekezeteket stb. másfelől az államot 
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illető korlátolt, szabályozott és biztosított 
büntető hatalmat. (Hirtelen.) Ne ordits, 
Katona. 

Katona: Te ne ordits, Piroska. 
Földes: Piroska az öregapád. (Folytatja 

hangosan.) Az előbbit fegyelmi jognak, az 
utóbbit tulajdonképeni büntető jognak ne-
vezz®. (Leteszi a könyvet. ) Tudod, mit 
mondott Gór dos? 

Katona: Mit? 
Földes: Rzt mondta, hogy ma okvetle-

nül leszólítja. Tovább egy napig se vér. 
Katona: Äzt már tegnap is mondta. 
Fp-ldes: Szamár vagy, hogy nem te szólí-

tottad le előbb. (Hirtelen.) Te, Katona. 
Kérdezz valami nehezet. 

Katona.- Valami nehezet? (Összeráncolja 
a homlokát.) Mik a jelentősebb börtön-
rendszerek? 

Földes (kapkodva): Rz izé... a jelenL 

tösebb börtönrendszerek? Hopp, tudom. Tu-
dom már hol van. R 163. oldalon fölül. 
(Hadarni kezd értelmetlenül.) Jelentősebb 
börtönrendszerek a régi közös rendszertől 
eltekintve, mely alig is érdemli meg a 
rendszer nevét, először a magán elzárás 
rendszere, másként pensylvánai, philadel-
phiai, vagy penitenciárius rendszer (soli-
tary sistem), mely ugyan a flórenzi, római 
és milanói börtönökben is alkalmazásban 
volt, de teljes sikerrel először az 1790-ben 
Imegnyilt philadelphiai intétezetben lép 
életbe. Lényege: éjjel-nappai magánzárka, 
séta a z elkülönített udvarokban, iskolai ta-
nítás és istentisztelet hallgatása külön fül-
kékből, munkatilalom, mert a kvakkerek 
felfogása szerint a javulás... 

üánios (balról). 
Földes, Katona: Na? 
Gajdos: Megyek a Müszinkörbe, jöttök? 
Földes: R nőről beszélj, fiacskám. 
GáTdos: Egy ilyen buta nőről nem is 

érdemes beszélni. 
Katona (Földeshez): Mit mondtam? 
Földes: Én is tudtam, hogy nem meri 

lészólitlani. 
Gárdos: Különb nőket is leszólítottam 

már. R múltkor is (Földeshez) Piroska! 
Te láttad! 

Földes: Először is Piroska az öregapád, 
másodszor is ha olyan bátor vagy, miért 
nem szólítottad le pont ezt. 

Katona (legyint kezével): Hadd. (Ta-
nulni kezd. ) 

Földes: Igazad van. Mondtam, hogy nem 
meri leszólítani. (Ö is tanul.) 

Gárdos (aki nem birja el, hogy kiesett 
az érdeklődés középpontjából ) : Hát ha tudni 
akarjátok igenis ieszólitottuk. 

Földes: Tuk? 

Gárdos: R Horovitz is ott volt. A nő jött 
innen. Mondtam a Horovitznak, most vagy 
soha. Én leszólítom. Én mentem előre, Ho-
rovitz jött utánam. Én azt hittem, hogy a 
nő német. 

Katona: A! 
Földes: Ilyen egy ökör. 
Gárdos: Fogd be a szád, Piroska. 
Földes: Piroska az öregapád. 
Gárdos (folytatja): Gondoltam, leszólí-

tom, ahogy a németeket szoktam. Oda-
megyek hozzá és mondom. (Nagyon kemé-
nyen, magyarosan. ) Fräulein, ich habe 
mein Herz verloren, haben zi es niht ge-
funden. O rám nézett, egy kicsit nevetett 
is, gondoltam, a nő (ökölbe szorítja a 
kezét) igy meg van főzve. De ami aztán 
Volt! R nő azt mondta: Maguk uri em-
berek? Pluj, szégyeljék magukat. A Ho-
rovitz akart valamit mondani, de mér moz-
dult a nő keze, Isten bizony lekent volna 
neki egyet. Egy buta nő, nem lehet vele 
okosan beszélni. 

(Ervin jön jobbról, kezében piros rózsa. 
Körülnéz, a fiukat látja, tovább megy balra. 
A fiuk utána néznek). 

Földes: Ez tud vele okosan beszélni. 
Gárdos: Ki ez? 
Földes: Ez a barátja a nőnek, öcsém. 
Katona: Honnan tudod? 
Földes: Minden délután itt szoktak ta-

lálkozni, Mázlija van. Jó kis nőt fogott 
ki magának. 

Gárdos: Én megyek a Színkörbe. Jöt-
tök? 

Földes (Gárdosnak): Félsz, hogy a fiu 
megtudja, hogy leszólítottad a nőjét. Ka-
tona, gyere. 

Katona (feláll, sóhajt): Meg fogok bujkni. 
(Zsebkendőjükkel leverik a port a cipőjük-

SELYEMHABISNTA JAVÍTÁS szemszedés 
BELVÁROSI HARISNTAKÖTŐDE 

Kecskeméti-utca 6 

Perzsa és Smirna 
szőnyeget veszek és eladok. Művészies szőnyeg-
javítást, mosást és pormentesitést vállalok. 
Szahak Awanesian, 
IV., Irányi-utca 21. sz. (Veres Pálné-utca sarok) 
Veszek függönyöket, műtárgyakat és butoiokat is. 

E c l Ő l l l S u t ca i é s o t t h o n i t o i l e t t e k . Francia 
E a l e i y i f és angol kosztümök sajá! vagy hozott 
anyagból. Átalakításokat előnyös árak mellett eszközöl: 

ROthné RflDÁCSy MARGIT nöi divatterme 
Budapest, Népszinház-u. 19. Telefonhivó: Józseí 132—7Ű 

Í l n Í « » A I « b A f i hölgyek arcáról, karjárói végleg kiirtja felelősséggel PollAfe 
f i l l S l ú O T i ^ i l ^ I Sarolta, Andrássy-Ut 38.1. „Mirada" hajeltávolitószer stéi 
B f l M 8 W « M « M k ű l d é 8 e u t a 8 i t á 8 8 a i . Szâp»ég&|poE&s. Szemölcsirtás. Hám-

Wztókurék. Hajfestékek. Fagykezelések. Kérjen prospectus!. 



SZÍNHÁZI ÉLET 55 

röl, megigazítják nyakkendőjüket, hajukat 
és cigarettára gyújtanak. ) 

Gdrdos (indul ). 
Katona: Na gyere, Piroska. (Indul 

jobbra. ) 
Fi3ld.es: Piroska az öregapád. (Ö is ei 

jobbra. ) 
(A sétatér felől gyerekek énekelnek 

»Bujbuj zöldág, zöld levelecske, nyitva van 
az aranykapu, csiak buljjatok rajta.« Az 
ének előbb eresen, aztán egyre halkabb 
ban). 

(Az égen valami vöröses felhő "lehet, 
melytől körül mindennek valószínűtlen piros 
a fénye.) 

Ervin (balról jön vissza. Kezében piros 
rózsa. A baloldali bokrok előtt megáll, a 
sétatér felé kémlel. Hirtelen, mint aki Iára» 
valamit, hátrahúzódik, leül a padra, hát-
tal a sétatérnek, ugy tesz, mint aki nagyon 
el van foglalva a kezében levő rózsával 
és gondolataival ). 

Margit (balról, sétatér felől jröm. Szin 
szélén megáü, nézi Ervint. Halkan meg-
szólal ) : Jónapot, Ervin. 

Ervin (felrezzenve): Jónapot. (Egybe-
kapcsolódó tekintetük elárujja, hogy az 
elmúlt napokban sok minden történt köz-
tűk. Margit eleinte könnyed hangja mögött 
van valami remegés, erélyes föllépése mö-
gött rosszul leplezett bizonytalanság.) 

Ervin (látszólag nyugodt hangon): Én a 
múltkor... megígértem, hogy mindennap ho-
zok egy szál virágot. Tessék a rózsájaj.. 
kisasszony. 

Margit (mosolyogva, mert ez a kisasz-
szony nagyon furcsán hangzott): »Kisasz-
szony.« (Átveszi a rózsáit.) Huiszonnégy 
órával ezelőtt még »Margit« voltam. 

Ervin: Néha huszonnégy óra alatt sok 
minden változik. (Nagyon nézi Margitot.) 

Margit (Ervin tekintete elől a rózsához 
menekül): Szép ez a rózsa, Ervin... 

Ervin (szótlanul nézi Margitot, fél lépést 
közeledik, a tekintete szinte perzsel, amint 
végigsiklik Marcit alakján). 

Margit (egyre) menekülve Ervin tekinte-
tétől): Milyen furcsa... Csupa piros min-
den köröskörül... Mintha ettől a rózsától 
volna, pedig egu izzó, vörös felhő. (El-
fogulatlan hangon igyekszik beszélni. ) 

Ervin (még közelebb lép, a hangja foj-
tott): Margit, tégnap este..,. 

Margit (védekezőn és figyelmeztetőn): 
Ez a rózsa olyan sziép, hogy én megbo-
csátom magának a tegnap esti dolgot. (Ke-
zét nyu[jtja.) De maga se említse többé, 
Ervin. 

Ervin (közelebb lép): Margit, az este, 
mikor megint hiápa kopogtam az ajtaján... 

Margit (felveti a fejét) : Kértem, hogy 

erről ne beszéljen. (A padig megy, meg-
áll ott, téltérddél a padon. Keze a pad 
támláján. ) 

Ervin (a hangja élesen cseng): Ujabban 
sohasem érdekli az, amit mondok. 

Margit: Én csak arra kértem és kérem, 
hogy ne beszéljen arról, amit... 

Ervin (élesen): Kérem, nem fogom un-
tatni. Miután az, amiről én szeretnék be-
szélni, ugy látszik, nem érdekli.. 

Margit (szavába vág): És miután velem 
másról nem is lehet beszélni. (Egyre több 
mélyről jövő felindultsággal. ) Másról nem, 
sőt erről is csak kurtán: vagy, vagy. Az 
ember az ilyen »kis nőt« hamar elintézi. 
Az ember éjjel kopog az ajtaján és ha 
nincs válasz, másnap újra ott van és még 
hangosabban kopog. Már nem is kér, most 
már követelödzik. (Sirás a hangjában.) Leg-
közelebb talán már vállával menne neki 
az ajtónak. 

Ervin (megdöbbenve a hangtól, de 
ugyanakkor elragadtatva Margit szépségé-
től): Margit, ezért nem haragudnia kel-
lene. Hát van ember, aki ha magát látja... 

Margit: Hagyja el, Ervin, hagyja! el, 
Hát nem veszi észre, hogy nem birotn 
tovább. Hogy már itt fojtogat a - kétségbe-
esés? (Könnyeken át.) Mert nemcsak maga 
bánt és sért, hanem mindenki otthon, az 
utcán, itt, mindenütt. (A pad szélére ül, 
kis szünet után folytatja, egyre mélyebben 
benne a fájdalomban.) A szemükkel nekem 
esnek, a mosdatlan megjegyzéseiket uszít-
ják u'tánam. Mintha egy tábla volna a 
nyakamon. »Ez a lány szabad préda, min-
denki sértheti, bánthatja.« (A pad tám-
lájára borul és sir keservesen, egy gyermek 
kétségbeesésével. ) 

Ervin (melléje ül) : Milyen gye rek . . . 
milyen gyönyörű gyerek. (Margit kezét 
keresi, megrészegedve a hangulattól. ) 

Margit (inkább csüggedten, mint erélye-
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sen): Hagyja el a kezemet, Ervin, mert 
én ilyenkor csak arra gondolok (a hangja 
tisztábban cseng) hogy tud maga bizonyára 
máskép is beszélni és azok a levelek, ami-
ket minden este ir... (Dacosan elhallgat. ) 

Ervin (szelíden, mint egy gyermekhez, 
de azért azzal a biztos érzéssel, hogy e 
percek hangulata már nagyon közel hozta 
'hozzá a nőt): Igaztalan hozzám, Margit, 
a szerelem... 

Margit (az ajka megvonaglik): Szerelem? 
(Könnyeit törölgeti.) Száz kaland után a 
százegyedik. 

Ervin: Ez a százegyedik kaland kissé 
iuircsán indul. Négy hét óta az történik 
velem, amit maga akar. Nem a régi éle-
temet élem. Más ember lettem, — vissza-
tért még a munkában való hitem is. Az 
én szerelmemet legjobban bizonyitja az a 
tervezet, melyen két nap, két éjjel dolgoz-
taira'. 

Margit (könnyein át már mosolyogva): 
Talán... máris megbánta, hogy megválto-
zott? 

Ervin: Ha százszor is megbántam volna, 
akkor sem tehetek róla. Az én életem már 
a maga kezében van. Az emberek csodál-
koznak, nem tudják, mi van velem. Azt 
hiszik, hogy a menyasszi... 

Margit I (arcára megint szomorúság1 

borulj. 
Ervin: Hiszen nincs is menyasszonyom... 

Egy rokonlány, akivel levelezek... (Margit-
nak egy mozdulatára, kelletlenül kijavítja. ) 
Leveleztem... 

Margit (felemeli a fejét): Levelezett? 
Ervin (mint aki nem tud kitérni a válasz 

elől, a könnyelmű ember jószívűségével in-
kább hazudik, semhogy fájdalmat okozzon 
Margitnak. Vontatott hangon): Hiszen... 
megígértem... a múltkor magának... 

Margit (tiltakozva): Én nem kértem. 
Ervin (kelletlenül, egyre jobban bele-

oldódva ebbe a hazugságba): De én tud-
tam, hogy mi bántja magát és éreztem, 
hogy annak a másik dolognak... véget kell 
vetni. 

Margit: Ervin, annak tiz naja.p 
Ervin: Tiz napja. 
Margit: Azóta nem irt neki? 
Ervin: Azóta... nem... írtam neki... 
Margit: Egyetlen sort sem? 
Ervin: Azóta nem irtam' neki egyetlen 

bort sem... (Hirtelen élénkebben. ) Na, ugy-e, 
hogy kár volt sirni. (Ismét kigyúlva.) Igaz, 
hogy olyan szép volt az előbb, mikor a 
féltékenységtől... Olyan őrjitően kívánatos. 

Margit (fellát, igyekszik határozott lenni, 
de ez csak szánalmasan sikerül): Menjen 
el, Ervin, hagyjon magamra. 

(A további jelenetben Margit menekülni 
akar Ervin elől, de zsákutcába jut, abba a 
sarokba, amit a jobboldali cserjék képez-
nék. Ervin vonzva Margittól, nyomon kö-
veti őt, a közeledés lassú és fokozatos, 
pillanatra sem brutális, olyan természetes, 
mintha a különös alkor.y előtti hangulat-
hoz hozzátartozna. ) 

Margit: Menjen Ervin. 
Ervin: Miért menjek?... Most.., Mikor az 

arca Ikigyult, mint a rózsa. 
Margit: Ervin, az Istenért ne ezen a han-

gon. Hiszen az előbb sem azért sírtam, 
mert... (kiegyenesedve. ) Hanem a szégyen-
től. Maga talán meg sem érti Ervin, mi 
az, mikor az ember egyedül, szegényen... 

Ervin: Szegényen? Ezzel a szépséggel? 
És szemében ezekkei az uj gyémántokkai, 
ezzel a ragyogással, amelyet most látok 
ielőszötr-.. 

Margit (menekül Ervin tekintete elől): 
Hallgasson, Ervin. (A gyerekek a séta-
téren valami halk, kedves nótát énekel-
nek. ) 

Ervin (szelíden, mint egy gyermekhez): 
Most hallgassak el, mikor el akarom mon-
dani, bogy mindenki más 'meghalt szá-
momra, csak maga él... Nézze azt a felhőt, 
Margit. (Megfogja a leány kezét.) 

Margit: Nem, nem. 
Ervin (páthosz nélkül, halkan, mélyről 

jövö szavakkal): Nézze azt a felhőt, mintha 
egy máglya volna, melyen a multam ég. 
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Minden elég Margit, minden, csak mi ket-
ten maradunk egyedül. (A karjában tartja 
Margitot, ki képtelen védekezni.) 

Margit: Menjen Ervin... A fejem... szé-
dülök. Ha most elmegy, azt nem felejtem 
el és akkor talán... máskor... 

(Margit elhallgat, Ervin karjában tartja 
és nézi őt. Aztán az ajka fölé hajói és 
hosszan megcsókolja. Csend, csak a séta-
tér telői hallatszik a gyerekek éneke.) 

Margit (kiszabadulva Ervin karjaiból, 
remegő hangon): Most már menjen, Ervin... 
ha jót akar, menjen. 

Ervin (melléje lép, szorosan melléje. 
Váh váll mellett. Ervin újra hatalmába 
ejti a lány kezét és nem engedi). 

Margit (könyörögve): Engedje el a keze-
met, Ervin. Kedves, jó Ervin, engedje el 
a kezemet. 

Ervin: Amikor olyan jő, olyan nagyon 
jó I 

Margit: Engedjen el, Ervin, engedjen el! 
Ervin: Meddig várjunk, Margit. Hiszen 

kigyullad a kezünk, amint igy összeér, Mire 
várjunk? Fiatalok vagyunk és lüktet ben-
nünk a fiatalság. 

Margit (vergődve): Engedjen, Ervin, en-
gedjen. 

Ervin: Hp két sziv ilyen őrült dobogássai 
üdvözli egyknást, akkor azok összetartoz-
nak. ÖsszetE rtoznak, elválaszthatatlanul. 

Margit: Mit akar... Ervin? 
Ervin (grorsabban, fűtve a mondanivaló-

jától): Otthon, nálunk sok szem leskelődik 
utánunk. Az anyám tegnap is észrevett 
valamit. Ma éjjel biztosan figyelni fog. 
(Türelmetlenül. ) És1 az az éjszaka külön-
ben is elviselhetetlenül messze van még. 
Figyeljen, Margit. 

Margit (egyre bágyakodó ellenkezéssel): 
Ervin... (Mint aki nem tudja, álrnodik-e. ) 

Ervin (hirtelen ) : A Rózsadombon van 
egy kis kertes lakás. Egy óra múlva ott 
lehetünk. 

Margit: Ez őrület, Ervin. 
Ervin: De gyönyöiíüi őrület... Az egyet-

len, amiért élni érdemes. 
Margit (egy percre felriadva a kábulat-

ból ) : Ervin — az nem lehet, hogy igy 
beszéljen... ilyeneket mondjon.... nekem, 
aki... Ervin, beszéljünk nyugodtan... en-
gedje, hogy egy percig gondolkozzam azon... 

Ervin: Gondolkozni nem szabad, én meg-
akarom mondani... én sem gondolkozom, 
eldobni mindent, multat, jövőt! Az ilyen 
boldogságot nem adják ingyen, Margi t 
Ezért fizetni kell, tudom. De ha elkárho-
zunk mind a ketten, akkor is olcsón jüttít-
íurik hozzá. (Átöleli. ) 

Margit (szédülve, kifogást keres): Médi... 
a téren... egyedül... 

Ervin: Figyeljen Margit. Így lesz. Be-

megy a térre. Megkéri Mariét, vigye haza 
a gyereket. Mond valamit, bármit, mind-
egy. Fontos ügy. Vidéki rokon érkezett, mit 
tudom én. Este tizre otthon lesz. (A távolba 
néz.) Este tizre otthon lesz. De most jön, 
jön velem... 

Margit: Az emberek... ha látnak... 
Ervin: Megyek előre. A liget szélén lesz 

egy kocsi. Az a kocsi magát várja. Abban 
a kocsiban én várom. Menjen, Margit, 
siessen. Én rohanok. 

Margit: Ne hagyjon itt, Ervin. 
Ervin (megfogja Margit feléje nyújtott 

kezét és üjra átöleli a lányt. Mámorosan): 
•Nézze, Margit, nezze, felgyújtottuk az egész 
világot! (Átöleli Margitot és meg akarja 
csókolni. Léptek zaja.) Valaki jön. (Szét-
rebbennek. ) 

Lengyelné (balról jön. Mikor a szinre 
lép, Érvin még Margit közelében áll. 
Ervin és Margit mint a tettenéri bűnösök. 
Lengyelné, nagyon hosszúnak tűnő, kinos 
szünet után éles hangon): Kisasszony! 

Ervin (egy lépést előbbre lép): Anyám! 
Mielőtt folytatnád, ki kell jelentenem... 

Lengyelné: Én nem neked adok fize-
tést, lakást és ellátási azért, hogy a kis-
lányomra vigyázz... 

Margit (lehajtott fővel, hangjában bűn-
bánattal): A kislány itt játszik a téren. 
Vigyáznak rá és én csak most'... egy 
percre... 

Lengyelné (nevetve): Ugy? Egy percre? 
És csak most? Ne mondjai Akkor valaki 
hazudik. Vagy maga.... 

Ervin: Anyám! 
Lengyelné: Vagy ez a levél. (Felteszi 

a lorgnonját, olvassa : ) »Asszonyom, a ne-
velőnő, akit ön gyermekei mellé tart, a 
gondjaira bizott gyermekekre nem ügyel, 
hanem a ligetben urakkal szórakozik. Töb-
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bek között az ön Ervin fiával is. Este 
(élesen hangsúlyozza) bármelyik nap hét 
után rajtacsípheti őket. Egy jóakarója).* 
Bármelyik nap. Valaki talán hiazudik. És 
aki hazudik: az lop is és most már én el-
hiszem a szobalánynak, hogy azt az ezüst 
kanalat nem lopta ei más, mint... 

Margit (megdöbbenve közelebb lép, keze 
ökölben, de szólni nem tud). 

Ervin: Anyám, én megtiltom ezt a han-
got. 

Lengyelné (lényegesen csendesebben): 
A kisasszony nálunk tovább egy percig 
som maradhat. 

Ervin: Rendben van. Nem marad ná-
latok. 

Lengyelné: Gondoskodjék még ma 
szállásról és vitesse el tőlünk holmiját. 

Ervin: Még ma elviteti holmiját. 
Lengyelné: Melyet azonban át fogok 

motozni. 
Ervin: Melyhez azonban nem fogsz hoz-

zányúlni. 
Lengyelné: A gyerekeket hazaviszem. El-

ájujldk, ha arra gondolok, hogy az én 
Macuskám, az az ártatlan teremtés, miket 
tanulhatott egy ilyen.. 

Ervin: Más mondanivalód nincs a kis-
asszonyhoz? 

Lengyelné (leírhatatlan gőggel és meg'-
vetéssel méri végig Margitot): A »kisasz1-
szony« nem panaszkodhatott. Ugy bántam 
vele, mint egy családtaggal. Tisztességes 
fizetése volt. S a múltkor egy blúzt is aján-
dékoztam neki. (Végigméri Margitot, j Egy 
blúzt! Csak az hiányzott, úgyis mindig a 
ruhákon jár az esze és egy cipőt, amelyet 
ha megtalpaltat, olyan lesz, mint az uj. 
Mondhatom, hálás volt érte. De a hibás 
én vagyok, mert én az első percben, amikor 
megláttam a kisasszonyt, éreztem, hogy 
azonnal el kellene küldeni. Mert egy nő, aki 
pár hét alatt képes ilyen raffináltan be-
fonni egy embert... 

Ervin: Anyám! 
Margit: Ervin, ne védjen engem. Feles-

leges. Most már tudom mi az a más 
szolgájának lenni, most már tudom, mi az 
szegény lánynak lenni egy olyan gazdag 
házban, ahol véletlenül egy ezüstkanál el-
veszett... 

Lengyelné: Hagyja csak, azok aiz ezüst-
kanalak sohasem vesznek el véletlenül. 

Ervin: Anyám, én nem tűröm tovább ezt 
a hangot és... 

Lengyelné: Ne félj, ehhez a kisasszony-
hoz nekem nincs több szavam. (A nevet-
ségességig gőgös fejtartással távozik. A 
szin szélén megáll, megfordul. Ervinhezi. ) 
De hozzád volna. H:a valakinek menyasz-
szonya van, menyasszonya, aki olyan gaz-
dag, okos, müveit és gazdag... 

Ervin (mosolyogva): Azt már mondtad 
egyszer, hogy gazdag. 

Lengyelné (elborítva a haragtól): Olyan 
gazdag, hogy mondhatom kétszer is. (Hir-
telen sarkontordul és balra el.) 

(Alkonyodik. A vöröses fényre egyre sö-
tétedő árny borul.) 

Ervin (hosszabb szünet után közelebb lép 
Margithoz, gyengéd hangon): Kérem, bo-
csásson meg anyámnak, aki nem rossz asz-
szony, csak engem... csak... 

Margit (halkan): Hiszen igaza volt, ott 
hagytam a gyerekeket, hibáztam. 

Ervin: Nagyon fá j t magának ez a jele-
net, láttam. Nagyon rossz volt, ugy-e? 

Margit (összerázkódik): De az... na-
gyon jó volt, hogy volt valaki, aki védett... 
Köszönöm, Ervin, soha nem togom elfelej-
teni. 

Marie: Komm Bubi, komm. (Hazafelé 
megy, huzza maga után Bubit.) Ö bitte ké-
rek bocsánatot, jöttem csak pillanatnai... 
(Margithoz.) Liebes Kind szeretnék mon-
dani egy valamit. 

Margit: Édes, jó Marie... 
Marie (félrevonja Margitot.) Tudok min-

dent és jöttem éppen ezért... (Egy pil-
lantással Ervinre.) Ervin ur fog pillanatra 
megbocsátani... (Halkitva hangját.) Liebes 
KindL. ha nincs ma éjjel menni hová 
magának... jöhet hozzám... tudja van ud-
vari szobám és ha kopog ablakon fogom 
beeresztem. 

Margit: Köszönöm, kedves jó Marié. 
Marie: Fogok várni magát. Pá liebes 

Kind, jojcakát Ervin ur... (Megáll, súgva.) 
Liebes Kind, ha jön későn, nem baj, csak 
kopogjon és ha jön még későbben az se 
baj, én togok várni magát... (Könnyezve.) 
Komm Bubi! (El.) 

Ervin: Alkonyodik;. 
Margit: Igen, alkonyodik. (Csend.) 
Ervin (érzi, hogy nehéz visszahozni a 

TAVASZI SZŐRME újdonságok 

nagy választékban GLASER MIHÁLY 
sxiics mesternél 

Budapest, VI. ker., Izabella-utca 68. sz. Aradi-utca sarok 
Szemben az „ORIENT" mozgóval 

Kötött,horsolti I kabát, ruha és jumper 
. különlegességek 

FRISCHNÉ,~VI., Dalnok-utca 10. szám. 

ELEK MARIA f U z ö s z a i o n j a 
V„ Katona József-utca 39. III. 15 (Palatinus-ház) 
Legdivatosabb és legfinomabb kivitelű fflzök ét 
melltartó különlegességek készítése 

T / 1 Î Ï P t f f * t £ fehérnemiiek, monogrammok, kézi-
1 hímzések a legművészibb kivitelben 

T i r o l e r n é l 
IV., Kossuth Lajos-utca 14. félemelet 

BELYEGVICAG 
a legjobb szaklap, 

" Wnetési ár* esn éwi <n * 

denféle bélyegeket' Hasinál« ma- B u d O ^ H B S t Î 

IV., Kossuth lajos -utca g 
Veszünk, cserélünk, eladunk min-

denféle bélyegeket Használt ma-
gyar bélyegeket sftrgósen kelesek. 
! f ïtnasasabb árakat fizetem 



SZÍNHÁZI ÉLET 59 

régi hangulatot): A gyerekek elmentek a 
térről. 

Margit: Igen, a gyerekek elmentek a 
térről. 

Ervin: Üres a liget. (Szellő tut végig a 
lék közötti. ) 

Margit (megrázkódik). 
Ervin: Margit... 
Margit: Fázomi... Néha meg... mintha 

lázam volna. 
Ervin: Margit... Egyedül vagyunk me-

gint... és.... és... 
Margit: Ervint... Ha én arra kérném, 

hogy ma... most hagyjon magamra, ha 
azt mondanám, hogy egyedül szeretnék 
maradni... hogy szükségem van erre, meg 
tudná ezt érteni, Ervin? 

Ervin: Meg. Én elmegyek, Margit... 
Mert tudom, hogy az anyám szavai meg-
sebezték magát és most azok a friss sebek 
fájnak... Elmegyek és türelmes leszek. És 
várni togök, ameddig maga akarja. Ugy 
várok magára, mint — a 'menyasszonyomraj. 
Mert... most már... higyje el nekem, amit 
mondtam, most már higyje el, hogy az a 
másik megszűnt}... nincs... hiszen nem is 
volt. Ugy-e elhiszi? 

Margit: Igen, Ervin, én ezt most mái 
elhiszem magának. 

Ervin: És most hová megy ? 
Margit (vállat von): Azt hiszem, leg-

jobb, ha ma éjszakára Mariéhoz megyek. 
Ervin: És holnap? Holnap találkozha-

tunk? 
Margit (halkan): Ha akarja. 
Ervin: És hol találkozunk? 
Margit: Ahol akarja, Ervin. 
Ervin: Este hétkor, jó? 
Margit (halkan): Hétkor. 
Ervin: Itt? 
Margit: Itt. 
Ervin: Viszontlátásra, Margit. (Lehajol 

és megcsókolja a kezét.) 
Margit (nagyon halkan): Viszontlátásra, 

Ervinj. 
Ervin (el jobbra). 
Margit (fel akar emelkedni a padról, 

indulni akar, de olyan fáradt és bágyadt, 
hogy visszaroskad helyére). 
{Rz égnek előbbi pirosas szine eltlünik. 
Emberek, tárgyak visszanyerik való szí-

ri iiketi. ) 
(Tamás és Csősz jönnek jobbról. Szin szélén 
megállnak. Tamás karján autóköpönyeg.) 

Csősz (Margitra mutat halkan): Ezt tet-
szett gondolni? 

Tamás (int, hogy: igen. Pénzt ad Csősz-
nek). 

Csősz (tiszteleg, jobbra el). 
(Gyorsan alkonyodik. A csillagok is ki-
jönnék. A holdfény fokozatosan erősödik, 

végül már majdnem nappali világosságot 
édi.) 

Tamás (akit Margit nem vesz észre, 
nézi Margitot). 

Margit (mint aki érzi, hogy valaki nézi, 
arra fordul. Meglátja Tamást, flz első gon-
dolat: álmodik. Kezével végigsimítja hom-
lokát1. Feláll. Bizonytalan hangon): Ta-
mási... maga az Tamás?. . (Közelebb lép, 
a sirás és nevetés határán.) Tamás.... de 
hát hogyan kerül ide?... Tamás... hát tény-
leg maga az?... 

Tamás: Egy órája keresem magát. Arra 
persze nem gondoltam, hogy a liget leg-
eldugottabb részén... és egyedül... (körül-
néz) holdfény, csillagok, ligeti pad', mintha 
az egész egy ponyvaregényből volna ki-
vágva. (Kabátot nyuptja.) Ma hü'vös aiz 
este. Elhoztam a köpenyét. A tüdőgyulladás 
ugyan hozzátartozna a ponyvaregényhez;... 

Margit (nem mozdul). 
Tamás: Vegye fel. Hazafelé az autón 

szüksége lesz rá. (Vállat vonva.) Kérem, 
ha ragaszkodik a tüdőgyulladáshoz. (Leül 
és a kabátot a pad támlájára teszi.) 

Margit (mintegy álomban ismétli): 
»Hazafelé az autón...« (enyhe mosollyal) 
milyen különösen hangzik ez most... (Hirte-
len kitörő örömmel.) Tamás, drága jó öreg 
Tamás, ha maga tudná... (megszorítja a 
kezét) ember még ilyen jókor nem jött, 
Tamás... (Hirtelen elkomolyodva. ) Hiszen 
én csak most látom... még kábult vaggok... 
mintha most ébrednék... Hát ha elmondom 
magának, nem fogja elhinni... Mintha egy 
szakadék széléről... Olyan furcsa, ami történt 
és hogy velem történt... nem is tudom, hot 
kezdjem mesélni... 

Tamás: Sehol. Hiszen tudok mindent. 
Maga eleinte még elég szorgalmasan irt, 
bár aztán... később1,.. 

Margit: Igen... aztán... később... majd 
most elmondok mindent, Tamás... 

Tamás: Lengyeléknél kerestem magák 
A szobalánnyal beszéltem. Mondott egyet-
mást. Mindenesetre: látom, igazam volt. 
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lédek iközé keveredni, nem méltó magához 
ez a játék. 

Margit: Játék? Mikor kezdődött, tény-
leg nem volt ez más számomra csak: játék. 
Mulattatott, hogy én, Balázs Margit, egy 
szegény nevelőnő életét élem azoknál az 
embereknél, kiknek minden reményük a 
gazdag Balázs Margit volt... De ami aztán 
történt... a játék egyszerre valahogy kezdett 
torosán komolyra fordulni,.. Az történt 
Tamás, hogy eleinte mulattam, ha bennem 
megbántották a kis nevelőnőt... de aztán 
fájni kezdtek a dolgok... valahogy bele-
síülyedtem ebbe a játékba;... mint egy 
álomba... igen ez különös... álomszerű, hogy 
némely félórákban annyira beleéltem ma-
gam abba, hogy szegény nevelőnő va-
gyok... 

Tamás (a pipáját piszkálva): Na: azért 
ezüst kanalat még nem kellett volna lopni.. 

Margit: Tamás, milyen máskép látom 
én most az embereket... Az emberek.. 
Mintha mindenki engem üldözött ivolna,. 
Rettenetes volt. Szegénység. (Összerázfó-
diku ) A szegénység rettenetes és csak az 
viselheti el... 

Tamás: Aki tudja, hogy — milliomos'. 
Mint maga. 

Margit: Tamás, higyje el, ha minden 
ember egy hónapig, csak egy hónapig sze-
gény volna, akkor talán megjavulna a vi-
lág'. Ne mosolyogjon gunytosan, maga nem 
mosolyoghat, mert el sem tudja gondolni, 
milyen rettenetes volt, milyen megalázó... 

Tamás (komolyan): Hát akkor miért nem 
hagyta abba? Legutolsó levelében, két hete, 
azt1 irta: nem birom tovább, nem maradok. 
Ugy látszik mégis birta, mert itt maradt. 

Margit: Maradtam, mert én ugy érez-
tem: nekem végig kell játszanom ezt a 
játékot. 

Tamás: Végig? Meddig? (Csend.) 
(Az autó tülköl.) 

Margit: Az autói. 
Tamás (csendesen): Gyerünk Margit, 

haza. Otthon alszik egyet erre a »kalandra« 
és holnap délben megbeszélünk mindent, 
komolyan, nyugodtan. 

(Az autó.) 
Margit (más hangon, mosolyogva, gye-

rekes boldogságom): Az autó'... az én 
au!Cóm... milyen furcsa ez most .. 

Tamás: Vegye fel a kabátját, Margit. 
Margit (belebújik a kabátba. Mintha 

megnőtt volna a kabátban): Ez a köpenyű. 
Olyan turcsa, mintha egyszerre más ember 
lennék és az autó... ugy örülök, most min-
dennek, mint egy gyerek... »Autó!« Mi-
lyen jó most ilyenekre gondolni. (Élén-
ken.) Emlékszik Tamás, most egy éve, meny-
nyit autóztunk együtt? Egyszer egy furcsa 
balesetünk is volt, emlékszik? Két paraszt 

ment egy asszonnyal. Az utolsó pillanatban 
fékeztünk. Az asszony, az egyik paraszt 
felesége megnémult az ijedtségtől. 

Tamás: És a másik paraszt bosszankodott, 
hogy az ő felesége nem volt ott. 

Margit (folytatja komolyan): »Pénzt« 
adtunk nekik és tovább mentünk, ö t perc 
muiva már nem is gondoltam rájúk... Ez-
után ni ár "ha ilyesmi történne vélem, nem 
merném »pénzzel« fizetni a fájdalmat.. 

Tamás (bosszankodva kutat a zsebében): 
Ejnye, de kellemetlen. 

Margit (feléje fordul): Baj van? 
Tamás: Elfogyott a pipadohányom,... 

(Zsebeit forgatva.) Otthon hagytam... ez 
sem fordult elő még... 

Margit: Hát gyújtson rá egy cigareti... 
(Hirtelen elharapja a szót Eszébe jut Ervin. 
Nézi a kezében levő rózsát.) 

(Hosszú csend.) 
Margit (elsétál a jobboldali padig. Le-

ül. A rózsát' nézi). 
Tamás (szemben áll, fixirozva nézi, 

akaratlanul is túlélés hangon): Talán 
eszébe jutott valami, hogy ilyen hirtelen 
elhallgatott? 

Margit: Igen . . . eszembe jutott „ . . 
eszembe jutott, hogy az előbb... mikor csak 
rosszat mondtam az élmult hetekről, igaz-
taian voítam. Néhány jó emberről meg-
feledkeztem. 

Tamás (a pipáját tisztogatja): Néhány 
jó emberről? 

Margit: Igen. Néhány jó emberről. 
(Szünet. ) 

Tamás: Hát hálisten vannak még jó 
emberek a világon. 

Margit (felnéz Tamásra, hallgat. Érzi. 
hogy Tamás azt akarja, hogy Ervinről be-
széljen. Gyorsan j: Vólt például itt 'egy 
kedves lány. Fräulein Marie .Egy német 
nevelőnő. Szőke volt'.. 

Tamás (pipáját nézegetve): Mint a pur-
zicsán. 

Margit: És kedves volt és jó. És voli itt.., 
Tamás (érdeklődve): Nos? 
Margit: Egy 'tanár. 
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Tamás [ismét a pipával törődve): Egy 
tanár. 

Margit: Igen. Kovács nevű,. Tamás.... 
ez megkérte a kezemet. 

Tamás: Államhivatalnok, nem rossz par-
tie magának. Maga szeret nyomorogni. 

Margit: Nem nyomorog. Nagyon jól 
megél a tize léséből. És azonfelül művész is. 

Tamás: Egy államhivatalnok, aki meg-
él a fizetésébői — az művész. 
(Az egész beszélgetés fanyar és kelletlen 
hangon morzsolódik le. Mindkettő Ervinre 
gondol és érzi, nem lehet továbbra is nem 

"beszélni róla.) 
Tamas: Tehát... ezeK voltak a jó em-

berek... Vagy?... (Hosszabb csend.) 
Tamás (aki eddig ült, feláll, jár egyet 

tei-alá, megáll Margittat szemben, aztán 
nyugodtan, erősen kiélezve a szavakat 
Margit, én nem azért vártam öt és fél 
évig és nem azért autóztam ma négy órát, 
hogy egy Kovács nevű jó emberről és egy 
Fráulein Marie nevű jó emberről beszél-
gessünk. Én azért jöttem, hogy figyelmez-
tessem, a terminus lejárt. Ma junius 15-ikie. 
Azt hittem: a déli vonattal érkezik haza. 
Nem jött. Jöttem én. És most maga negyed-
órája mindenkiről beszél, csak éppen hár-
munkról nem. Pedig1 engem csak az érde-
kel, amit rólunk mondhat. Rólunk: magá-
ról, rólam és erről a Lengyel Ervin nevű 
gentlemanről, aki... (Elhallgat. ) 

Margit (feláll): Miért hallgatott el? Tud 
valami rosszat Ervinről? 

Tamás: Végre a tárgynál vagyunk. 
Margit: Mi rosszat akart mondani Er-

vinről? 
Tamás (az óráját nézi): Margit, ha 

igyekezünk, éjfélre otthon is lehetünk. Ami 
vitás dolog van köztünk, elintézzük holnap 
délben. Magam részéről nem ragaszkodom a 
holdvilághoz. 

Margit: Igen, Tamás, maga induljon. 
Tamás: És... (Margitra néz.) Maga Pes-

ten akar maradni? 
Margit: Pesten kell maradnom. El kelt 

búcsúznom Ervintől. Ez a legkevesebb, amit 
megérdemel tőlem. 

Tamás (elhűlve): »Ez a legkevesebb, 
amit megérdemel?« (Leül.) Hát hogy van 
az? Mit érdemel az a fiatalember magá-
tól? 

Margit: Én most már Tamás ugy néze?c 
vissza arra, ami történt, mint egy álomra1. 
Akiket gyűlöltem: álomban gyűlöltem, aki-
ket szerettem: álomban szerettem. Fel-
ébredtem, az álomnak vége. És most jön 
a különös: én még sem mondhatom: álom 
volt, elmúlt, gyerünk tovább. Mert ebben az 
álomban csak én éltem álom-életet, az 
álom többi alakjai valamennyien a maguk 
való életét élték. És ebben az álomban ez 

az Ervin olyat tett, amiért meg kell neki 
bocsátanom mindent. Meg kell bocsátanom 
azt, hogy olyan csupya játékot kezdeti 
velem, helyesebben velünk: velem a gazdag 
lánnyal és velem, a szegénnyel, itt udva-
rolt, oda leveleket irt ugyanakkor. Leve-
leket, melyeket maga eljuttatott hozzám, 
melyekre válaszoltam. Ez így volt. De 
tiz nap óta... 

Tamás: Nos, tiz nap óta? 
Margit: Tudhatja, mi történi tiz nap 

óta. Nem irt több levelet... 
Tamás (feláll): Ez tehát az ő nagy ér-

deme, amiért mindent meg kell bocsátani? 
Margit: Ez. Tamás, én nem tagadom, 

bevallom: büszke vagyok arra, hogy én, 
a szegény lány, elbóditottam ezt az Ervint, 
tőlem, a gazdag lánytól. És most nem 
mehetek el buesu nélkül attól, aki egy 
szegény kis nevelőnő kedvéért tiz napja 
nem telel egy nagyon gazdag leány leve-
leire... (Margit a jobboldali padon ül. 
Az arca sugárzik, amint maga elé néz.) 

Tamás (egy kis csomagot vesz ki a 
zsebéből. Leveléket. Habozva nézi, hol a 
csomagot, hol Margitot. A csomagot visz-
szateszi zsebébe. Közelebb lép. A követ-
vetkezőkben a hangja vészit érdességéből, 
inkább szomorú, mint gúnyos): Szépen süt 
a hold. 

Margit (felnéz Tamásra). 
Tamás: Majdnem nappali világosság van. 

Ilyen világitásnál még leveleket is lehetne 
olvasni. 

Margit (rosszat sejtve): Milyen levelek-
ről beszél, Tamás? 

Tamás: Ha... tegyük fel... ha ez az em-
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ber... mégis irt volna még egy-két levelet... 
Margit jteláli, most már tudja : mi kö-

vetkezik, csak azért beszél, hogy időt nyer-
jen): De hiszen tiz napja nem kaptam egyei: 
se és ő is azt mondta... 

Tamás (ismét élesebben): Ha ő mc'ndta: 
az más. Akkor nyugodtan átadhatom eze-
ket a leveleket. Biztos: hamisítványok. (Át-
adja a leveleket.) 

Margit (átveszi megdöbbenve): Miféle 
levelek? (Nézi.) Az ő íevelei? (Halálos 
ijedtséggel.) Nem lehet! 

Tamás: Tizenöt darab. Tiz nap alatt. 
Margit (olvasni kezd. Halkan megsem-

misülve): Hitvány ember. (Összegyűri a 
levelet, eldobja.) 

Tamás: Szorgalmas ember! 
Margit (egy másikat olvas): Ezt teg-

napelőtt irta... a hitvány1.... utolsó ember.., 
(Összegyűri, .kezében tartja, ökölben szori-
riiott kézzel, Tamás felé.) De ha ezt tudta, 
miért nem 'küldte ezeket is utánam? 

Tamás: Gondoltam: most már úgyis 
jön haza, miért küldjem... még ezeket is. 

Margit (tovább olvas): Hogy ir! Még 
tegnapelőtt este, milyen szerelmes leveleket 
tudott irni a hitvány. (Maga elé néz. ) 
Megírta ezt a levelet és talán öt perccel 
később már az ajtómon kopogott... (Ernáit 
fővel, a távolba > nézve. ) Így még nem 
csaltak meg nőt... ilyen nagyon .. kétsze-
resen! Engem Balázs Margitot és engem, 
a szegény nevelőnöt. (Lehajtja tejét.) Ég 
az arcom, most egy személyben érzem mind-
kettőnk szégyenét. (Tamás felé.) Nagyon 
szégyenlem, Tamás. És köszönöm, hogy 
eljött értem, nagyon, nagyon köszönöm. 
Egy életen át nem tudom meghálálni ma-
yának. 

Tamás (mentegetőzve): Az előbb egy 
pillanatig haboztam, hogy megmutassam-è 
magának ezeket a leveleket. Egy pillanatig 
attól féltem, hogy olyan mélyen van már 
benne ebben a »regény«-ben, hogy amit 
teszek, már nem segít, csak fájdalmat okoz. 

Margit: Ô, fájdalomról szó sincs... csak 
szégyenről, undorról és gyűlöletről... 

Tamás: Elintéztük, elmúlt, gyerünk. 
Margit: Nem, Tamás. Én még nem me-

hetek haza. Ha az, ami történt (keserűen) 
»regény« volt, akkor, ha már belekezdtünií, 
olvassuk ezt a regényt (élesen) végig. 

Tamás: A hitvány könyvet nem olvassuk 
végig, hanem eldobjuk. Sajnáljuk, hogy 
az elejét elolvastuk és nem érdekel bennün-
ket a vége. 

Margit (határozottan): Engem érdekel, 
mert ennek a »regény «-nek a végét én 
'írom. Én fizetni akarok a kettős hit-
ványságért. Ez az ember holnap itt vár 
engem. Azaz nem engem vár, hanem a 
»nevelőnő.« Nos: a nevelőnő itt lesz a 
találkán. L|átni akarom a rémült aircát, 
hallani akarom a dadogását. Ezt nem enge-
dem el. És ha észreveszem, hogy holnapig 
enyhülne bennem a gyűlölet, újra, meg 
újra elolvasnám ezeket a leveleket. (Néz» 

a leveleket, olvas.) »Alig várom, hogy talál-
kozzunk, hogy végre tiszteletemet tehessem 
Maguknál...« (elgondolkozva), hogy tisz-
teletemet tehessem maguknál. (Hirtelen 
mint egy ötlettői megragadva.) Ezt nem 
is bánnám. Ugy még jobb lenne... Tam.ás, 
a regénynek csattanó vége lesz! Én meg-
várom, míg ez az ember eljön hozzám.. 
Hozzám: a másikhoz. Jöjjön. Jöjjön. (Na-
gyon élesen.) És aztán ha ott lesz!., ha 
ott lesz!... (Ä távolba néz és elszántan, 
ökölbe szorítja a kezét, aztán halkan): Látja 
Tamás, most már semmi dolgom. (Indul.) 
Miért nem jön Tamás? 

Tamás: Mert most már én kérem: ma-
radjunk még egy percig. Margit, ma le-
járt a terminus. Én őszinte és végleges 
választ kérek. 

Margit: Holnap... odahaza... 
Tamás: Itt, ahol minden az elmúlt he-

tekre emlékezteteti. És most már a hold-
világhoz is ragaszkodom. Amit a józan dili 
napfénynél határozna, talán az első holdas 
estén megbánná. Margit, én a történtek 
után is arra kérem: legyen a feleségemi. 

Margit (szomorú mosollyal): A történ-
tek után is. 

Tamás (megzavarodva): Min... moso-
lyog... Margit? 

Margit: »Ä történtek után is.« Ezt ma 
már mondta nekem valaki. A tanár ur. 
Szóról szóra igy mondta. 

Tamás: Margit, egy hónappal ezelőtt 
megígérte nekem, hogy ma végleges vá-
laszt ad. 

Margit: Én... ma... most már... meg-
adhatom a végleges választ. Tamás, én., 
rem lehetek a maga felesége. 

Tamás (halkan): Nem értem. Ezek után 
is őt választotta? 

Margit (kiegyenesedve): Azzal az em-
berrel nekem csak egyszer lesz még dolgom 
az életben. 

Tamás: Hát akkor... miért nem akar a 
teleségem lenni?... 
(A piros rózsa ott fékszik a baloldali padon, 
hová Margit leejtette. Margit a rózsát nézi, 
a választ, mintha a rózsa sugalná, ugy 

mondja. 
Margit: Mert... most már tudom .. (tel-

iemeli a fejét és határozottan ) most már 
biztosan tudom... hogy az, amit öt és 
téi éve maga iránt érzek, az... nem sze-
relem. (Függöny.) 

Elsőrangú s z a b ó k t ó l visszamaradt térfiruhák 

HERMANNÁL, 
ruhák kölcsönzése is. Színházi tagoknak kedvezmény 

Házvezetőnőt, íaógf i s™ï: 
kisasszonyt ha keres, avagy ilyen á,l lást 
óhajt elnyerni, forduljon „A HÁZVEZETŐNŐ" 
kiadóhivatalához, VIII., Rákóczi-ut 53. sz. 
Telefon József 30—59. Válaszbélyeg. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Szinház. Tessék Rózsahegyi Kálmán isko-

lájához fordulni, ahol szívesen fognak felvi-
lágosítást adni. — Visszhang. Ha valóban 
van hangja, akkor kár azt elfecsérelni a kó-
rusban. Tessék inkább valamely kisebb vidéki 
színtársulatnál megpróbálkozni. A szerződte-
tés ügyében az Orsz. Szinészegyesülethez 
kell fordulni, VIII., Baross-tér 9. — Nobody. 
1. Nincs már a Renaissancenál. 2. Nincs 
meg. 3. Igen. 4. Igen, lesznek autogramm-
délelőttjeink, tessék csak figyelemmel kisérni 
a „Színházi Élet"-et. 5. Nincs kizárva ennek 
a lehetősége is. — Lilly é s Baba. Szabad-
ságon van. azért nincs szerepe, szegényre 
ráíér egy kis pihenő. — M. Zsóka. Kérését 
mi készséggel'teljesitenők, de mivel ez nem 
vág a mi dolgainkba, a legnagyobb sajnála-
tunkra csak egyet üzenhetünk, tessék bár-
mely filmvállalatnál érdeklődni ez ügyben. — 
Ifj. L. Pál. A verse igen kedves, lapunk szel-
lemének és nívójának meg is felel, csakhogy 
minekünk van egy princípiumunk és ez az, 
hogy csakis színházi vonatkozású verseket 
közlünk és ettől nagyritkán szoktunk eltérni. 
— Titeli iparos ifjak társasköre. Kiesik a 
szerepéből kifejezést arra értik szinészkörök-
ben, hogy a színész, aki valamely nehezebb 
szerepet játszik, egy bizonyos passzusnál a 
rendes mederből kisiklik és ezáltal égészen 
elütő tónusban játssza tovább a szerepét, 
továbbá, ha pld. tájszólással kell beszélni a 
színésznek és ha egy bizonyos pontnál meg-
feledkezik a felvett akcentusról, akkor ugy 

mondják, hogy kiesett a szerepéből. — P. E„ 
Eger. Postára tettük, méltóztassék tehát egy 
kissé türelemmel lenni. — V. Jolán, Kecske-
mét. 1. Király-u. 73. 2. Az előbbi a helyes; 
a Nemzeti Szinház tagja. 3. Bármely szinház 
elfogadja, feltéve, ha jó. 4. Készséggel vállal-
juk, de egyelőre túlságosan el vagyunk látva. 
5. Igen. már jobban van. — L. Ili, Szombat-
hely. Tessék P. E. fentebbi üzenetét elolvasni. 
— Hódmezővásárhe ly . 34. — K. Kató. Majd 
rákerül a sor. — Sziámi. 1. Nincs. 2. A „Szín-
házi Elet" filmrovatában lesz róla szó. 3. El-
vált. — Amerikai . Váci-utca 65. — Olga. 
Az ismertebb művészek címeit a múlt szám-
ban hoztuk. — Rowland. Berlin, Deutsches 
Bioskop. — B. Frigyes. Mi nem hirdettünk 
ilyesmit. — D. R„ Szeged. 1. Legalább a 
16-ik életévet.kell betölteni. 2. Születési, er-
kölcsi, iskolai bizonyítvány és szülői bele-
egyezés. 3. 30 évi működés után vonulhatnak 
nyugdíjba. 4. Legalább 2 év szükséges. 
5. 300 K-tól feljebb. - Malter. Legközelebb 
válaszolunk. — ' P. Márta, Kecskemét. 
1. Cseplin-nek és 2. Fetti-nek ejtendő. — 
Dr. M. J„ Pécs. 1. Ebben az ügyben csak 
a Nemzeti Szinház igazgatósága adhat felvi-
lágosítást. 2. Igaz. — A. Lilly. 1. Nem. 
2. Megkérdeztük Intim Pistát, de — szokás 
szerint — nem hajlandó elárulni titkát. 
3. Magánügy — nem tartjuk számon. 4. Nem 
nősül. 5. Ibolya. — Hindy. 1. 36. 2. Igen, 
nős. 3. Vallási kérdésekre nem válaszolunk. 
4. Berlin, Deutsches Bioskop. 5. El tetszett 
találni. — M. Magdus. 1. Nőtlen. 2. 22. 
3. Cime a szinház. — Érdeklődő. 1. Rómá-
ban van. 2. Nincs Pesten. Bécsben tartózko-
dik. — Hódmezővásárhely. 1. Ügyvéd a férje. 
2. 3. Igen. 4. Nincs férjnél. — Dr. F., Letenye. 
Amint alkalmas szövegkönyvet találunk, érte-
sítjük. 

Tűzifát és szenet a legolcsóbb 
napiáron szállít NÁNÁSI ÉS KÁLMÁN 
Gyár-utca 26. szám — Telefon 118-45 

Wagner - operák 
hanglemezen ismét 

kaphatók : 

WAGHEB 
hangszeráruházában 

csakis József-körut 15 
Fényképes lemezműsor 

ingyen! 

I I I H M É S kelemeh « * • — » ! * 
• » VII . , E m é b a t - k S r u t S S . 1/4. 

I 
biiUisnsokai, gyöngyöket, régiségektt 
m l n d a n k l n é i d r á g á b b a n v a u 

ZÉKELY EMIL 6 k u « r * u 
Király-utca 51. S M 

RËVAY-U. 18. KIS KOMÉDIA Tai. 14—22. 

Rott é s Ste inhardt felléptével DETEKTÍVEK és 
FREULEIN OSKAR. — Kezdete este V*8 órakor 

Ui.vAS PÁt , főúri clpési 
b a l g a k l r . k a r c a g i s z á l l í t ó 
IV . , K a p l o n y - u t c a 3 . s z á m Q 

I ÖtÖtt K a b á t o t mérték szerint ké.z. 

ö t ö t t r n h á t •• Izatiella gepkötode U1U11 1 U U U 1 M VI., Király-utca 96. «3 

Fest, irt, takarít Ditrichstein 
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Színházi rejívéBy 
y 

tfjT vég! eg eltávolít felelős-
M f a f s s á l a l c a i « — 

p u d e r és k r é m e k 
vidéki szétküldése, Bucbholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51. I. 9. Teréz-temp, szemben r 'h 

y í 
j . / I 

M A G Y A R O K T f i L Â L K C Z é M U Y B 

ZEIGER FERENC 
m a g y a r I c â v ë h A z 6 1 v e n d é g l ő 

4 4 2 4 WOODLAND AVE AMERIKA [ L E V E L S ! 
a a b n i t v a r r n i t an i fok magántanulóit 

tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
kfliőn tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok 

Kalaptan folyam külön, 
KÁROLY-KÖR 3RUT 10. c fővárosi 

u s l 

Városliget 

Telefon 55—55 

. ' 'öv 

Kolozsvárról 

Megfejtési határidő április 29. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 19-ik szá-

mában [közöljük. 
A Színházi Élet 1922. 15-ik számában 

közölt rejtvény megfej tése: »Az elveszett 
paradicsom.« 

Helyesen fejtették meg 2015-en. 
A megfejtők között a következő di jakat 

sorsoljuk ki : 
I. díj : »A sárga kastély« cimü regény, 

a szerző, Bányi Adorján aláírásával. 
II. d í j : Várady Aranka a lito grammos 

fényképe. 
III. d i j : Egy doboz »Floris« csokoládé-

bonbon. 
IV. d i j : Egy iiveg Eau de Cologne Fée 

Wittek. 
Az első di ja t Blauhorn Ilonka (Pécs, 

Munkácsy Mihály-u. 28.), a második di ja t 
Liccza Juczi (Szeged, Kazinczy-u. 14.), a _ _ m 
harmadik d i ja t Hu\szka Éva (Budapest), O d S C I l K f l H l l * á ( i r Í l 
a negyedik dijat Grozaveszru Joly (Buda- I m l f 1 1 1 M M U 
pest) nyerték meg'. — A vidéki előfize-
tőknek postán küldjük el a difahat, a pes- m 
tiek jelentkezzenek érte a Szerkesztőség- E l f C 7 F D T 
ben 5—6 óra kőzött. • 

B. Seiger Étéinél 
Naponta este V"8 órakor 
a fényes ápr i l i s i 

mi isor 
csütörtök, szombat, vasár- és 
ünnepnap délután 4 órakor 

családi és gyermekelőadás 

Nagy Jenő 
20 éves műtermét áthelyezte 
Szövetség-utca 45. sz. Magyar Szinház mellé 

Színházi, estélyi £ | B A t f saját vagy adott 
és utcai terv szerint 

Budapest, Aradi-utca 41 szám. 

aranyat, e z ü s t ö f » p m 
legmagasabb R i L C I I f l 
napi árban v e s z ™ ^ ^ ^ ^ 

Szerkeszti : INCZE $ ANDOR 
Kiadja a „Színházi Elet" r,-t. 

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére: Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. 

DOB-UTCA 3 . SZÁM 
6 óra 12 óra 

alatt vegytisztitást alatt festést vállal 

Vörösmarty „gyors" vegytisztltó 
VI.,Andrássy-ut66.Vörösmarty-u. oldalon. Telefon 159-23 

m K I R Á L Y I UDVARI 
I B a d a p è ^ t J 1 

ZONGORÁK II PIANINÓK 
HARMÓNIUMOK II CIM-
BALMOK II HEQEDUK II 
GRAMOFONOK / LEMEZEK 
II HUROK II 

Zenekari, rézfúvós és fa-
fúvós hangszerek. Az ösz-
szes hangszerek legfino-
mabb minőségben. Zon-
gora vétel, csere, hangolás, 

Nyomta a Kultúra könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 



I 

PALLAY ANNUS 
hazaérkezett Amerikából Budapestre 




