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Istenek kegyeltje a költő, akinek 
halhatatlanság adatott . 

Nem arról a száraz, professzoros, 
irodalomtörténeti halhatatlanságról be-
szélek, amely unalmas tankönyvekbe 
gyűjt i a költők életrajzi adatait , hogy 
gyerekeket kinozzon vele, sőt még eset-
leg »szemelvényekkel« is gyötör je a 
szegény nebulókat az igy halhatatlan 
nitottak müveiből. Az ilyen halhatat-
lanságnál százszor jobb a feledés. 
Múmiák halhatatlansága ez, vagyis a 
halál konzerválása; préselt virágoké, 
amelyek szinüket és illatukat elveszt-
ve, megszűntek virágok lenni. 

Äz igazi halhatatlanság az élet foly-
tatása, vénülés nélkül. A halhatatlan-
ság: örök i f júság. Halhatat lan a költő, 
akinek alkotása túléli a kort, amelyben 
ez az alkotás született. Akinek müvén 
sirni, kacagni, örülni és borzongni tud 
egy később való nemzedék is, nem 
csak az, amelyikről és amelyiknek Író-
dott. Akinek müvét nem teszi fakóvá 
és félszeggé, ha erkölcs és világfelfo-
gás, izlés és divat megváltoztak is kö-
rülötte. Mert örök emberi mondani-
valójuk, jókedvük, vagy bánatuk áttör 
mindezeken a változásokon és frissen 
hat mindig, mint az első napon. 

Istenek kegyeltje a költő, aki ilyen 
halhatatlan müvet tud alkotni, de száz-
szoros kegyeltje az isteneknek az, aki 
arról, hogy ilyet alkotott, még életé-
ben meggyőződhetik. Aki megéri a sa-
ját halhatatlanságát. 

Megéri nem jubileumon, ünnepi szó-
nokok marasztalásaiban, hanem i f jú -

korából való müve felúj í tásán, ami-
kor egy u j generáció' kacagásától és 
lelkes tapsaitól visszhangzik a szín-
ház egy egész estén keresztül. 

Erre kellett gondolnunk, azt a tom-
boló hatást látva, amit A Gyurkovics 
Lányok előadása a közönségből ki-
váltott. 

Mert. . . hol van ma már az a világ, 
amelynek alakjairól ez a bájos darab 
mesél? Hol vannak a négy lovon járó, 
vidám, kötekedő, korhely és mégis 
oly kedves gavallérok? Hol a sar-
kantyupengető, nyalka huszártisztek? 
Hol vannak a leányok, akik arról ál-
modnak, hogy végre »hosszú ruhát« 
kapjanak és hol főképen azok, (akik 
tizenhatéves korukban még azt hiszik, 
hogy a gólya hozta őket? 

Letűnt világ ez és íme — mégis 
él. Él, és pedig nem csupán a mi öre-
gedő szivünk emlékei között, mert ha 
mai nagy sikerét csak azoknak kö-
szönhetné, akik még emlékezve arra 
a korra, amikor mindez nem csak mese 
volt, visszasírják azokat a szép idő-
ket, akkor ez a siker mindössze csak 
egy csöndes, mélázó sóhaj tásban nyil-
vánult volna meg, nem pedig »szűnni 
nem akaró, zajos derültségben«. 

A Gyurkovics lányok sikerének tit-
kát nem is a közönségben kell ke-
resni, hanem magában a darabban és 
annak írójában. Az örök mese örök 
diadala ez és azé a mámoros jó-
kedvé, amely pezsegve, forrva, szik-
rázik és sziporkázik végig az egész 
darabon, abból a nagy, nagy, tiszta 



és örök ifjúságból táplálkozva, amely 
írójának, Herczeg Ferencnek adatott . 

Â mai, koravén nemzedék káprázó 
szemmel, csodálattal vegyes irigyke-
déssel nézné az i f júságnak ezt a tűzi-
játékát, ha annak forgószele el nem 
kapná őt is, mielőtt még ráeszmél-
hetne a saját vérszegénységére. De 
olyan nagy és olyan igazi ez az i f jú -
ság, hogy nem lehet 'neki ellent-
állani. Megszédit, meghódít, legyőz és 
magávalragad. 

Herczeg Ferenc igazán i f jú lehetett 
i f júkorában. 

De - itt el kell árulnom valamit, 
amit nem tudnak, csak a beavatottak: 
A Gyurkovics lányok-ban van egy-
néhány jelenet, amit a szerző most 
irt bele. Anélkül, hogy bármit is vál-
toztatott volna az eredeti szövegen, 
beletoldott még egypár jelenetet s ez 
ugy sikerült neki, hogy senki meg nem 

tudja különböztetni, melyek a régi ré-
szek, melyek az ujak. 

És ez az, ami ebben az uj , nagy 
és forró Gyurkovics sikerben a leg-
gyönyörűbb. Mert azt bizony it ja ez, 
hogy az a nagy i f júság , amellyel Her-
czeg Ferenc annak idején útnak in-
dult , nem csak a müveiben él tovább, 
hanem benne magában is. 

Istenek kegyeltje a költő, akinzk 
ilyen ötök i f júság adatott . 

A GYURKOVICS-LÁNYOK 
SZERENCSÉJE 

A szinlapokon annyi a házasság , 
Hogy már szinte unalom, 
Házasság és esküvő van 
Most az egész vonalon. 
A Gyurkovics-lányok is csak 
Ezt a kedvező szezont vár ták . 
Most ismét műsor ra kerülnek 
Es sietve levetik a pár tá t 

Környei Paula, Aczél Ilona. Bajor Gizi, Ághy, Böske 
Nemzeti Színház : „Gyurkovics lányok" Angelo fotogiafia 



3 r y SZÍNHÁZI ÉLET 

Minden, ami a régi, becsületes, szép világból 
száll vissza hozzánk : egy darab boldogság. 
A Nemzeti Színházban, amikor Herczeg Fe-
renc „Gyurkovics lányok"-ját játszották most, 
agy tetszett, mintha egy darab régi boldogság 
szállott volna vissza az emberek szivébe. Nem 
csak a nézőtéren, de a színpadon is ott volt 
ez a boldogság. A színészek lelkét is meg-
ihlette a mult idők aranyosra patinázott em-
léke, a színpadot valami kedves, nyájas ro-
mantikus hangulat töltötte be, csupa bájos, lel-
kűnkhöz közel fekvő ember fonogatta a ked-
ves vígjáték kedves szövevényét, amelynek 
bonyodalma nem dolgozik a francia vígjáték 
mesterkélt eszközeivel és mégis nagyobb, sőt 

— ami vígjátéknál más esetben vajmi ritkán 
állapitható meg — bensőségesebb hatást tud 
elérni. 

Herczeg Ferencnek ez a darabja igen régen 
indult el hódító útjára, amelynek csak egyik 
állomása a Nemzeti Színház előadása. Több, 
mint husz esztendővel ezelőtt tapsolták ki a 
függöny elé a Magyar Színházban a fiatal 
szerzőt, aki megmentette E w a Lajos színházát 
a bukástól. Mér csikorgott a színház kapu-
jában a kulcs, amely lezárta volna a színpadot 
és akkor az utolsó pillanatban jött Herczeg 
Ferenc a „Gyurkovics lányok"-kal és a szín-
ház — íme ma is játszik. Azóta elkalando-
zott a darab a Vígszínházba is, ahol rádup-

A hét Gyurkovics-látíy 
Désy Margit, Horkay Margit. Dobos Margit, Bajor Gizi, Ághy Böske, Környei Paula, 

Cs. Aczél Ilona 
Nemzeti Színház : „Gyurkovics lányok" Angel,> fotografia 
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Iázott Magyar Színházi sikerére és most har-
madik otthonául a Nemzeti Színház színpadján 
állapodott meg. 

Csodálatos csalhatatlansággal tette bizo-
nyossággá ez az előadás, a színpadi roman-
ticizmus hirdetőinek elveit. Ma, amikor a 
publikum lelke százszorosan fogékony a rom-
latlan, kedves, becsületes históriák elmesélése 
és meghallgatása iránt, hivatást, még pedig 
megbecsülésreméltóan nemes hivatást tölt be 
a szinház, amikor ennek a romanticizmusnak 
hajlékot ad. Nem limonádé és nem németes 
olvadékony szentimentalizmus ez a romanti-
cizmus, hanem a szinpad legbecsületesebb 
eszközeinek és az irodalom legszínesebb for-
máinak szövetkezése, sőt házassága. Meg-
fogni a publikum lelkét akaratlanul, hatás-
vadászat és erőszakoltság nélkül, ez a szin-
pad igazi hivatása és ebben rejlik igazi ma-
gassága is. 

Herczeg Ferenc a Gyurkovics lányok óta 
hány felé tért mér el ennek a darabnak ke-
reteitől ! A történelmi tragédián, modern tár-
sadalmi vígjátékon keresztül a politikai szatí-
ráig minden terrénumban végig kísérletezte 
a publikumot, amely — mint egyetlen elvá-
laszthatatlan hodoló barát — változatlan el-
ismeréssel adózott irásmüvészetének. Ugy kép-
zeljük mind e sok siker után, aligha volt bol-
dogabb a szerző, mint most, amikor a repríz 
estéjén a lámpák előtt hajlongott. Az iró ér-
demeinek, a fiatalság munkájának legszebb 
elismerése volt a zsúfolt nézőtér lelkesültséget 
Homogén egyakarattal érzett ezen a nézőtéren 
minden ember. Az öregebbek, akik már látták 
a darabot, azt gondolták : ime nézzétek, lás-
sátok. ezeket szerettük mi, ilyen volt a mi 
időnkben, ugye, hogy lehet pikantéria és raffi-
náltság nélkül ízléses eszközökkel is meg-
kacagtatni bennünket. A fiatalok pedig, akik 
eddig csak hallottak a Gyurkovics lányokról, 
azt gondolták magukban : Hét igy is lehet, 
ez is lehet . . . 

Azoknak kedvéért, akik csak apró részlet-
meséket ismernek a darabból, elmondjuk a 
hét Gyurkovics lány történetét, amely először 
regény formájában indult el a népszerűség 
útjára. Mindenkinek kedves ezt végighallgatni, 
éppen ugy, mint ahogyan még az öreg ember 
is sokszor szívesen olvassa újra meg újra 
végig Andersen meséit. 

Gyurkovicsékat a jó Isten hét leánnyal ál-
dotta meg. Heten vannak, mint a Göncöl 
szekerének csillagjai. Éppen ugy csillognak, 
ragyognak is. Az első három fényesebben, a 
négy kisebb még halványabban. Ott élnek 
egy délvidéki kis városban és várják a bol-
dogságot. A boldogság egy Gyurkovics lány 
számára kizárólag csak a férj alakjában érkez-
hetik meg, igy van ez már a világ teremtése 
óta és nem is lesz máskép soha. Hét leány, 
hét férj kellene, vagy legalább a nagyobbak-
hoz, akik közül ketten-hárman alaposan el-
érkeztek már a férjhezmenő leányok korába. 
Egyelőre csak a legnagyobb Gyurkovics lány-
nak kínálkozik pompás alkalom a fiatal Rad-

BAJOR GIZI 
Nemzeti Szinház : „Gyurkovics lányok" 

Angelo foto 



RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
Nemzeti Színház ; „Gyurkovics lányok" Angclo fotográfia 



SZÍNHÁZI ËLET, 

Környei Paula 
Nemzeti Színház : „Gyurkovics lányok" 

Angelo foto 
• 
fiizurát viselje, amelyben az intézetből haza-
érkezett, sőt még a ruházatát is megváltoz-
tatja, egészen átalakítja tizennégyéves kis-
lánnyá, akinek még hallania sem szabad 
udvarlóról és szerelemről. Értésükre adja a 
lányoknak azt is a jó mama, hogy Kemény 
Tóni. aki keresztfia és akit négyéves kora 
óta nem látott, ma meg fog érkezni. Tóni 
anyja levelet irt a komámasszonynak, amely-
ben fiát kissé félénknek jellemezte, aki külö-
nösen nők körében nem a legkitűnőbb tár-
salgó, érthető tehát, hogy a lányok már előre 
is tréfát űznek és nem a legnagyobb érdek-
lődéssel várják. Sokkal inkább Horkay Ferit, 
aki bár nem jelentette be a mamának érke-
zését, mégis hamarabb érkezik meg, mint 
Kemény Tóni. El lehet képzelni, mennyire 
csodálkozik Micin, aki a vonatban ragyogó 
kinyílott rózsa volt, most pedig a rövid szok-
nyában, lebontott hajjal, kezében a babával 
olyan, mint valami kis gyermek. Csakhogy 
Mici elmondja Horkaynak a gyors átváltozás 
okát is, nehogy valóban kislánynak tartsa. 
Horkay azonnal átlát a szitán, megérti Gyur-
kovics mama nemes intencióit és elhatározza, 
hogy segíteni fog férjhez adni a lányokat. 
Jómagának eszeágában sincsen megnősülni 
— azt már nem — de másokat szívesen be-
ugrat. Éppen jókor. A fiatal Gida báró láto-
gatóba jött Gyurkovicsékhoz és udvarlását 
azzal a ritka férfiúi fogással kezeli, hogy 

ványi Gida báró személyében, aki éppen, 
hogy mert a legfiatalabb is öreg volna neki, 
tehát a legnagvobbat választja. A nemes ifjú 
még a tizennyolcon innen van, egyelőre az 
érettségi diplomával bajlódik, tehát természe-
tes, hogy a nagylány nem veheti komolyan 
az udvarlást és annál kevésbé a mama, aki-
nek alaposan össze keli szedni családfői dip-
lomáciáját, hogy Gida báró érdeklőtlését ébren 
tartsa a nagykorúság határáig, amig az öreg 
Radványi ezredes tilalmát átugorhatja és be-
ugorhat a komoly férjjelöltek sorába. Rad-
ványi ezredes nem ismeri a tréfát és amikor 
tudomást szerez Gida báró érzelmeiről és 
szándékairól, maga megy el Gyurkovicsékhoz, 
hogy a mamának bejelentse tiltakozását, Előbb 
azonban az történik, hogy az egyik leány vá-
ratlanul hazaérkezik az intézetből, ahonnan 
váratlanul kicsapták. Vidáman meséli el Mici, 
hogy útközben a vasúti kupéban megismer-
kedett egy hallatlanul kedves fiúval, Horkav 
Ferivel, aki megígérte, hogy meglátogatja. A 
mama azonban semmiféle komoly udvarlást 
nem tür meg addig, amig a legnagyobb leány 
főkötő alá nem jutott. A többire majd csak 
azután kerülhet a sor. Csakhogy a három 
nagyocska nem nyugszik ám olyan egy-
könnyen bele a mama intézkedésébe, 
amely szerint valamennyien két-három évvel 
fiatalabbak, mint a mennyiek. Micinek is 
megtiltja, hogy azt a komoly, nagylányos 

Ághy Böske 
Nemzeti Színház : „Gyurkovics lányok" 

Angelo foti> 
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Radványi ezredes ur értesítette arról, misze-
rint „letöri a derekát, ha még egyszer ebbe 
a rác famíliába be meri tenni a lábát". Súlyos 
eset, kivált egy tizennyolcesztendős ifjúnál, 
akinél a szerelem rettenetesen heves és olt-
hatatlan lángokra lobbant. Ez a szerelem 
ugyan nem olyan veszedelmes, hogy külön-
böző gátló akadályok miatt rövidesen el ne 
kalandozzék a legnagyobb Gyurkovics lány 
szivéből egyik fiatalabb testvérhez, ahol már 
— tekintve a korkülönbség kiegyenlítődését — 
sokkal őszintébb viszonzásra talál. Az öreg 
ezredes tudomást szerzett arról, hogy Gida 
állandó vendége a Gyurkovics famíliának és 
most személyesen jött el, hogy. tiltakozását 
bejelentse. A legnagyobb lány fogadja, aki 
már régi ismerőse. Sőt. Több, mint ismerőse, 
udvaiolt neki. A maga módja szerint udva-
rolt is neki, sőt szerelmes is volt bele. Talán 
még most, mint rövidesen kidéiül : egész biz-
tosan. Lassanként egészen átterelődik a be-
szélgetés Gidáról — a saját maga szénájára, 
mert Ella még most is azt az emléket hordja 
a nyakláncán, amelyet tőle kapott. Ez a meg-
ható figyelem és gyöngédség kissé felcsiklan-
dozza a félig alvó oroszlán érzelmeit. Nem 
olyan öreg még, hogy az ilyesmi ne hasson 
reá. Ellának pedig a legkevésbé sem antipa-
tikus gondolat, hogy báró Radványi ezredesné 
legyen belőle. Horkay Feri ügyes haditervet 
eszel ki. Azt kell csak mondani az ezredes-

nek, hogy kérője van, sőt vőlegényjelöltje, 
akkor bizonyéra mindjárt kirukkol az öreg. 
Igy is történik. Amikor az ezredes megtudja, 
hogy Ellának kérője van, azonnal felébred a 
szerelmes férfi és — miután Ella érzelmeiről 
bizonyosságot akar szerezni — arra kéri Ellát, 
utasítsa vissza Horkayt. Igen ám, csakhogy 
a haditervet nem igy eszelték ki. Előbb be 
kell bújni ezredes uramnak a spájzba, onnan 
előbújnia az egész familia és a féltékeny 
Horkay Feri előtt és miután kompromittálta 
Ellát, azonnal meg kell kérnie a kezét. Igy is 
történik. Az ezredes ur bele esik a csapdóba 
és Gyurkovics mamának most már eggyel 
kevesebb a férjhezadási gondja. Horkay Feri 
— hogy a mellékbonyodalom se hiányozzék — 
ugy szerepel Gyurkovicséknál, mint Kemény 
Tóni, mert Mici nem merte a mamának igazi 
nevén bemutatni. Természetes, hogy a mulyá-
nak jelzett fiatalember alapos meglepetést 
kelt a családban. A mama mindjárt férjjelöl-
tet lát benne és csak akkor tesz le erről a 
tervéről, amikor az igazi Tóni — aki csak-
ugyan nem a legszellemesebb fiatalember — 
megérkezik. Nem is akarják elhinni, hogy ő 
a keresztfiu, de miután személyazonosságát 
hiteles okmányokkal igazolja, tehát Horkay 
kijelenti, hogy alighanem ő tévedett a nevét 
illetőleg iés ajánlja magát. Nem baj, az egyik 
lány már férjhez ment, most a másik ké 
idősebbet akarja Horkay férjhez adni, me 

Dobos Margit, Désy Margit, Bajor Gizi, Horkay Margit 
Nemzeti Szinház : „Gyurkovics lányok" Angelo foto 
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Micitől akkor kapja meg a három csókot, ha 
mind a három lány főkötő alá jutott. Addig nem. 
Könnyen megy ez is, ha nem is nagyon egy-
szerűen. A következő „áldozatot" is kiszemeli 
Horkay, még pedig Sándorffy főhadnagy sze-
mélyében, aki hires nőcsábitó és képviselő. 
Fegyvergyakorlatra vonult be a képviselő ur 
Radványi ezredéhez. Radványi már feleségül 
vette Ellát, ott él náluk a kastélyban az egész 
család. Horkay ugy bonyolítja az ügyeket, 
hogy Sándorffy kompromittálja a soron 
következő leányt, akiről azt hiszi a gyakorlott 
nőcsábitó, hogy az ezredes felesége, mig a 
feleséget szeretőnek nézi. A férfiúi és tiszti 
becsület követelései alaposan megerősítik 
Sándorffy vonzalmát, amelynek eredménye a 
felvonás végére természetesen leánykérő lesz. 
Még csak egy lányt kell férjhez adni Horkay-
nak, hogy a három csókot megkaphassa. Ez 
is könnyen megy. A harmadik felvonásban 
bált rendeznek a tisztek, amelyen Gida is 
résztvesz. természetesen jelmezben és álarc-
ban, illetve leeresztett sisakrostélyban, hogy 
az ezredes fel ne ismerje. A bálról, hogy-
hogy nem, kissé illeminált állapotban az 
ezredes ur lakására kerül a fiu, mert — 
nem menekülhet máshová üldözői elől. 
A kerten át. az ablakon mászik be a — 
lányok szobájába, ahol megkísérlik ugyan 
elrejteni, de hiába, — ráakadnak. Most már 
maga Radványi ezredes jelenti ki, hogy az 
álarc alatt rejtőző lovagnak „le kell vonni a 
konzekvenciákat" és akkor sem változtatja 
meg elhatározását, amikor meglátja — Gidát. 
Elérkezett a harmadik lakodalom. Reggelig 

Kiss Ferenci 
Nemzeti Színház : „Gyurkovics lánvok" 

Landau Erzsi felvétele 

r y SZÍNHÁZI ÉLET 

Abonyi Géza 
Nemzeti Szinház: „Gyurkovics lányok" 

Landau Erzsi felvéteU 

tartó lakzi volt Radványiéknál — most már 
esedékes a három csók. Mici azonban köz-
ben maga is tüzet fogott és szívesen ülné 
meg mindjárt a maga lakodalmát is. Nem 
adja a három csókot, csak majd ha asszony 
lesz No hát — ha már máskép nem megy — 
gondolja és mondja Horkay — tartsuk meg 
a lakodalommal együtt az eljegyzést is. 

A Nemzeti Szinház előadása stílusos töké-
letességgel hozza ki a darab minden, termé-
szetes értékét. Csathó Kálmán rendezése adta 
meg az előadásnak ezt a művészi alaptónusát. 
Rózsahegyi Kálmán Radványi ezredesét kell 
elsőnek említeni. Ízig-vérig művészi kidolgo-
zású alakítás, kedves, joviális, magyaros, 
Cs. Aczél Ilona éppen ilyen színesen ábrázolta 
a legnagyobb leányt, üde volt és szeretetre-
méltó. Bajor Gizi Micije szinészpályájának 
egyik legnagyobb sikere. Szinte sihederes 
temperamentummal, elragadó gráciával ját-
szott. U. Ághy Erzsi végtelenül bájosan for-
málta a harmadik Gyurkovics leányt. Kiss 
Ferenc ötlettől és erőtől duzzadó, férfias, jó-
izü Horkayja, Náday Béla elegáns, kedves 
és finom Sándorffyja. Abonyi Géza igen 
tehetséges, közvetlen Gida bárója Sugár es 
Gabányi nagyszerű kabinetfigurái erősségei 
az előadásnak, amelyet harmonikusan egészit 
ki a három kis Gyurkovics lány. Dobos 
Mária, Désy Margit, Horkai Margit. 
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A Z első Gyurkovlcs-
lányok 

A Gyurkovics-lányok örökké pár tában 
maradnak . Hiába múlnak az évtizedek, 
s o h a se lesz asszony Miciből és a többi 
pa jkos é j szere lmes leányból, akiket 
Gyurkovics-mama h iába szeretne férjhez 
adni . Nem lehet, nem engedi a publi-
kum, amely azzal vigasztalódik a maga 
öregségeért, hogy örökifjan tart ja meg 
szivében i f júságának kedves sz ínpadi 
alakjai t . 

Felkerestük a régiGyurkovics-lányokat, 
a z első színésznőket , akik Jucit, Katin-
kát Sárit é s a többieket alakították, fel-
kerestük és megintervjuvoltuk az első 
Gyurkovics-mamát, nyilatkozzon róla, 
hogy ad ta fér jhez négy leányát . . . husz 
s egynéhány évvel ezelőt'. Husz év még 
sz ínésznőnél is nagy idő és ha Rózsa-
hegyi Ká lmán , aki a premieren a Gidát 
játszotta, já tssza is most a sa já t apját, 
váj jon mi lett a többiekkel, merre jár-
nak T h i s p i s csikorgó kordéján, ha ugyan 
le nemszál l tak róla azóta. A riport me?ha tó 
f-redményéről a következőkben számo-
lunk be olvasóinknak. 

A Felsőe 'dősor huszonötös számú 

h á z á n a k legfelső emeletén lakik Sziklai 
Kornélné, a z első Gyurkovics-mama. 
Nagyon szomorú, ha e szébe ju tnak a régi 
szép idők. 

— Mit m e s é ; j e k ? Nagyon, nagyon szép 
volt. Látja, akkor a kardos, hirtelenkezü 
Gyurkovics-mamát já tszot tam és m a 
pedig fehér a hé jam, egészen fehér. 
Kissé rosszul esett, mikor először hal-
lottam, hogy új ra felújítják a darabot 
Mindig rosszul esik az embernek , hogy 
ő már nem játszhatik benne. De amikor 
láttam az e lőadást , egész megvigasztalód-
tam Olyan kedvesek, v idámak és ambi-
ciózusak ezek az u j fiatalok. Különben, 
ha fehér is a ha j am, m a is eljátszom 
még Gyurkovics-mamát. A Kisfaludy 
Sz ínházban fog- szinrekerülni a darab , 
még pedig c supa vendéggel. Minden 
a n y a jöjjön el erre a z e lőadás ra , ma jd 
én megtanítom őket, hogyan kell még 
ősz haj ja l is fér jhez adni a lányokat . 

Micit, a Gyurkovics-lányok közül is 
kimagasló vérbeli kis ördögöt, Somló 
E m m a játszta az első premieren. A kö-
vetkezőket mondot a : 

— Amikor elővették a darabot , valami 
fá jó érzés fogott el. Ugy éreztem, hogy 
elvettek tőlem valamit. Egy régi, szép 

Az első „Gyurkovics lányok" 
Varady Margit, Aranyossy Janka, Rózsa Lili, két növendék, Rózsahegyi, Sziklainé, Kardos Andor 
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Az első „Gyurkovics lányok" előadásából 
Ráthonyi Ákos, Sziklainé, Somlo Emma 

Lövik Károlyhoz. Az utolsó fellépésem-
kor a negyedik fe lvonósban mula tó nó-
tának azt választot tam, amelyik igy kez 
dődik : Asszony, asszony, à z akarok 
lenni. Igazán őszintén, szivből énekel tem. 

Ezzel véget is ér az intervjuk sorozata. 
A többi Gyurkovics l á n y ? Katinké, Rózsa 
Lili fér jhez ment és most, mint Or 
módyné boldogan él Debrecenben. 
Váradi Mergit megszállt területen van 
férjnél Különben egyike a legünnepel* 
tebb vidéki p r imadonnáknak . Aranyossy 
Janka pedig meghalt A három kies 
Gyurkovics-lányt kóristánék játszották, ki 
tudná az ut jukat husz év után köveim ? 
Bizonyéra mind férjhez mentek és most, 
mint c söndes polgárasszonyok élr.ek 
valahol . 

Összesülés 
A szemeimből könnyzápor fakad 
Az öröm mián, 
A drámabiráló bizottságnak összesülése volt 
Az Akadémián. 
S hogy az összesülés sikerült. 
Valóban lelkesedéstől égek. 
Ezentúl a bizottságtól 
Nem kerülnek ki sületlenségek. 

emléket és nagyon fájt a szivem. De 
nem tartott sokáig, hiszen már régen 
nem vagyok színésznő. Emlékszem, ret-
tentő sok gondot okozott nekem Mici 
szerepe. Mert mi mind nagyon komolyén 
készültünk a szerepünkre és én különö-
sen. A l egnehezebbnek találtam Mici 
első szinrejövelelét. amikor megérkezik 
a nevelőintézetből. Egyszerre csak betop-
pan : I t tvagyokl Annyi élénkséget, annyi 
levegőt kell magával hoznia, hogy én 
bizony gyakran még é j szaka is felébred-
tem és e lpróbál tam egy néhányszor , 
hogy: Itt vagyok I Csak kis ideig játszot-
tam Micit, mert rövidesen férjhez mei tem 

*55! <3 
V * 
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A Színházi Elet e heti vadlottja: Zerkovitz 
Béla. Az a vád ellene, hogy 20 eszten-
deje minden évben ő követi el a zenei 
slágert és fülbemászó dallamaival állan-
dóan veszélyezteti a közönség testi épsé-
gét. A vádlottat abban a pillanatban si-
került delektivjeinknek elcsípni, amint 
legújabb operettjének, az Aranymadárnak 
előadási jogát átengedte a londoni Adelphi 
Theater részére. A törvényszék bevonul 

és megkezdi a vádlott kihallgatását : 

Vezeték és keresztneve 7 Zerkovitz Béla. 
Családi állapota 7 El vagyok jegyezve a 

könnyű múzsával. 
Hol született ? Szegeden. 
Milyen idős 7 „Ilyen öreg !" 
Mi a foglalkozása 7 Műépítész, zeneszer-

ző és a Royal Orfeum zeneigazgatója. 
Ha nem lenne egyik sem, mi szeretne lenni 7 

A Zerkovitz-dalok kiadója. 
Kik a kedvenc költői 7 Harmath Imre és 

Heine Henrik. 
Kik a kedvenc zeneszerzői ? Adam, Auber, 

Bach, Beethoven, Chopin, Donizetti, Eísler, 
Erkel, Fali, Gounod, Goldmark, Haydn, 
Holländer, Jensen, Kálmán, Lehár, Leon-
cavallo, Mendelssohn, Mozart, Moskovszky, 
Mascagni, Nicolai, Offenbach, Puccini, Ru-
binstein, Suppé, Strausz János, Oszkár és 
Richard, Tschhajkovszky, Verdi, Wagner . 
Akit kihagytam a névsorból, azoktól ezúton 
kérek bocsánatot. 

Mi a kedvenc itala ? A „forrás"-viz. 
Mi a kedvenc étele ? Ananas maraszkin-

nal és turóscsusza tepertővel. 
Mi a kedvenc cigarettája ? Hulló falevél. 
Mi a kedvenc állata ? Az aranymadár. 
Mi a kedvenc színe ? A „dohány" szín. 
Mi a kedvenc hangszere 7 A verkli. 
Mi a neve kedvenc színészének 7 Hegedűs, 

már a neve miatt is. 
Mi a neve kedvenc színésznőjének 7 „De-

borah" a neve a drágának. 
Mi a kedvenc nótája ? Nem loptam én 

életemben, csak egy csikót Debrecenben. 
Mi a különös kívánsága ? Sokszori ugy 

szeretnék sirni. 

Mi volt életének legszebb eseménye 7 Es-
küvőm a várkápolnában, 1911. jun. 10-én. 

Mit csinálna, ha megütné a főnyereményt? 
Nem vagyok verekedős természetű. 
Babonás ? Igen. Rossz jelnek tartom, ha 

valamelyik darabomnál 13-an ülnek a 
nézőtéren. 

Van valami becéző neve ? Lopkovitz. 
Mik a legsikerültebb müvei ? Két fiam. 

Béla és Jóska. Abszolút eredetiek. 
S.eref-e kártyázni 7 Majd én nem szere-

tek, akinek folyton slágere van. 
Bántják-e a csipkedések ? Előfizető va-

gyok a Ditrichsteinnél. 
Mit hozhat fel védelmére 7 Semmi sem uj 

a nap alatt. 
Milyen volt gyermekkorában 7 Ilyen. 
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Ki volt a z eis 
, — Nyilatkoznak az „El 

Nem is volt olyan egyszerű erre a kér-
désre választ kapni. Senki se rántja le szí-
vesen a leplet önmagáról, de különösen 
akkor nem, ha ifjúságának erről a leg-
szentebb emlékezetű idejéről van szó. 

Siettünk megragadni a kedvező alkal-
mat és megintervjuvoltuk Hatvaiy Lili )á 
rónö pompás komédiájának, az »Elsó szere-
lemének összes szereplőit — első szerel-
mükről. 

Íme, itt vannak a feleletek: 
Darvas Lili: 
— Első szerelmem?... Várjon csak, hadd 

gondolkozzam egij keveset! M e g v a n Négy 
éves voltam... talán még annyi se egészen, 
amikor megláttam egy fehérruhás kisfiúi. 
Lehet, hogy csak a ruhája tetszett, de 
én nagyon szerelmes voltam belé... 

Pécsi Blanka: 
— Eletem legelső szerelme egy zirci 

pap volt. Latintanárom volt és én —• 
ahogy mondani szokás — »fülig« szerelmes 
voltam belé. Aztán... aztán ez is elmislt. 
Elllünt nyomtalanul. Már nem emlékszem 
rá pontosan, hogy mikor szerettem bele, 
arra se, hogy mikor szűntem meg imádni, 
de az egészen biztos, hogy az első sze-
relmem ő volt... 

Z. Molnár László: 
— Az első szerelmem?... Nem tudom, 

kérem... Nagyon .sokan voltak... Külön-
külön, meg egyszerre is... Mindegyik; az 
első volt... 

7 arnai Ernő: 
— Furcsa játéka a véletlennek, de az 

én első szerelmem ugyanaz volt, akinek a 
darabja, most aktuálissá tette ezt a kör-
'kérdést: Hatvany Lili. Äz én első szerel-
mem nem a rövid nadrágnál kezdődött. 
iMár régen hosszú nadrágot hordtam, kamas-
mit is, amikor először szerelmes lettem. R 
korzón láttam meg. O volt akkor is — 
csakúgy mint most — a legszebb asszony 
Pesten. Szavamra mondom, nem tehetek 
róla, beleszerettem... 

Uray Tivadar: 
— Szép volt... csodás... mint egy égi 

tündér... O tizenötéves volt, én tizenhat... 
és beleszerettem... Három egész évig szeret-
tem... Egyszer meg is akartam halni érte, 
de aztán meggondoltam magam... szinész 
lettem ! 

Komlóssy Ilona: 
— Titok! Titok; Szigorú, hétpecsé-

tes titok! Elvégre csak jogom van eltitkolni, 
hogy első szerelmem a zongoratanárom 
volt. 

Kertész Endre: 
— Nekem nem volt első szerelmem. 

•ő szerelme? 
.6' szerelem" szereplői — 

En mindjárt a másodiknál kezdtem. Azt pe-
dig nem árulom el, mert még mindig sze-
relmes vagyok belé. 

Szilágyi Rózsi: 
— Egy amerikai moziszinészbe voltam 

először szereimes, de gyorsan kiábrándul-
jam belőle. Hogy miért?... Azt nem mond-
hatom meg, az titok! 

Zala Karola: 
— Eddig még sohasem voltam szerel-

mes... 
Bera Paula: 
— A kérdés egy kissé indiszkrét! A 

releleíem is az lenne! Már most képzelje 
el, hogy mi történne, ha ez a két indisz-
kréció találkozna?... Biztosan beleszeret-
nének egymásba... 

Kó'rmendy János: 
— Eddig még nem szerettem senKit, 

ide már a legjobb uton vagyok! Ha bele-
szeretek valakibe, táviratilag értesítem. 

Vaszary János: 
— Egy nagy, nagy mozimüvésznő volt 

az első szerelmem. Egyszer verset is írtam 
hozzá. Nagyon szép volt! Ugy kezdődött, 
hogy... No, nézd csak egészen elfelejtet-
em... 

Pártos Dezső: 
— rt halottakról vagy jót, vagy sem-

mit! Amikor meghalt, én is utána akartam 
menni, de aztán meggondoltam. Nem ér-
demes... Istenem, Istenem, milyen igazam 
volt... 

Dávid Mihály: 
— Nagyon kérem, ne haragudjanak, 

de már igazán nem emlékszem a legelsőre. 
Talán nem is volt első? Ki tudja? Manap-
ság minden előfordulhat. 

Megintervjuvoltuk a darab nyolcesz-
tendős gyerekszereplőjét, Faragó Gyuszit 
is. Így nyilatkozott: 

— A mamát is szeretem, meg a fut-
ballt is, a bácsikat még a néniket is, mert 
imindlg adnak cukrot. 

Miután minden szereplőt megintervju-
voltunk, Darvas Lili egy meglepő kijelen-
tést tett: 

— Azután érdeklődnek, hogy ki volt az 
első szerelmem, de én viszont azt is el-
árulom, hogy ki, jobban mondva, mi a 
legújabb szerelmem. Különben könnyen ki-
találhatják, hogy a Tüzek Annája. Minden 
szerepemre őszinte ambícióval készülök és 
iküliön örömlömre és büszkeségemre szol-
gál, hogy erre a szerepre mindéi eddigi-
nél nehezebb a készülődés. Épp ezért va-
gyok valósággal szerelmes a szerepembe. 



SÁNDOR ERZSI 
Operaház : „Jégvirág" , 
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A. Jégvirág az Operaházban 
A „Holt szivek", a „Mólyvécska királykis-

asszony" 
és a „Vaj-
datornya" 
előadása 

után elér-
kezett az 
Operaház 
idei utolsó 
újdonsá-
gának, 

bahnert 
József 

„Jégvirág" 
cimü egy" 

felvoná-
sos daljá-
tékának a 
•bemutató-
jához. 

Komáromy Pál 

A XVIII. szá-
zadban, Mária 
Terézia uralko-
dásának idejé-
ben játszódik le 
az egyfelvonásos 
daljáték cselek-
ménye, Eszter-
házy herceg kis-
martonikastélyá-
ban, illetőleg a 
kastély előtt el-
terülő parkban. 
A herceg vendé-
gei tiszteletére 
fényes ünnepélyi 
rendez, többek közt Fuosco olasz staggione-tár-
sulata is szerepel egy opera előadásával. Ami-
kor a függöny telgördül, a kastély parkjában 
vidáman sétálgatnak a vendégek, a próbára 
készülő .olasz színésznők pedig a magyar tisz-
tekkel . tréfálkoznak. Három testőrtiszt : Ke-
nessey (Závodszky Zoltán), Tallián (Palotai 
Árpád) és Jánossy (Komáromy Pál) a stag-
gione szubrettje, a szép Camilla (Halász 
Gitta) körül legyeskedik, amikor megjelenik a 
társulat ünnepelt primadonnája, Mirabella, 
aki felesége Fuosco direktornak. A színészek 
besietnek a próbára, de Mirabella (Sándor 
Erzsi) kint marad a parkban és szomorúan 
mereng el mostoha sorsán. Nem szereti nála 
jóval öregébb férjét, akinek a szerelme nem 
olyan mint az üde, friss, illatos virágoké, ha-
nem csak olyan, mint a jégvirág : hideg, 

fagyos, dermesztő. A „jégvirágról" dalol Mira-
bella, amikor Fuosco (Palló Imre) találkozik 
vele. A zsörtölődő öreg szemrehányásokkal 
halmozza el feleségét, Mirabella azonban nem 
türi a leckésztetést és dacosan kijelenti, hogy 
amúgy is csak azért lett Fuosco felesége, 
mert meggyőződött arról, hogy az, akit igazén 
szeretett, hütlenül elhagyta. 

Mirabella otthagyja az urát és bemegy a 
próbára, a magéra maradt Fuosco pedig két-
ségbeesésében a Madonnához imádkozik, hogy 
ne tudódjék ki vak szerelmében elkövetett 
csalása. Mirabellának annak idején ugyanis 
egy Bojári nevü magyar testőrtiszt udvarolt 
Velencében, ahonnan hirtelen sürgős ügyben 
távoznia kellett. Miután Mirábellával már 
nem tudott találkozni, levélben búcsúzott el 
tőle a viszontlátásig, levelét pedig Fuoscora 
bizta. Az öreg direktor azonban, aki maga is 

szerelmes volt bájos 
primadonnájába, el-
sikkasztotta a leve-
let, azután, miulón 
sikerült Mirabellával 
elhitetnie, hogy Bo-
jári a vonzódását 
csak könnyű kaland-
nak tekintette, rá-
vette a szerelmében 
csalódott színésznőt, 
hogy feleségül men-
jen hozzá. 

Fuosco megkapó 
monologját a ven-
dégek örömrivalgá-

Síerző, karmester és a szereplók 
Závodszky, Sándor Erzsi, Palotai, PethS Imre 
harmester, Bihnert József a szerző, Plinszky, 

Komiromy, Halász Gitta 

sa zavarja 
meg.1 Ki-
törő lelke-
sedéssel 
üdvözöl-

ték a most 
érkezett uj 
vendéget, 

aki — 
Fuosco 
legna-
gyobb 

megdöb-
benésére 

— nem 
más, mint 
Bojári Dé-
nes, Mira- Závodszky Zoltán 

Operaház: „Jégvirág" Otofoto 
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bella egykori vőlegénye. Fuosco, hogy elke-
rülje feleségének Bojárival való találkozását 
és az abból szükségszerűen következő kima-
gyarázkodást, azonnal el akarja hagyni az 
Eszterházy-kastélyt egész társulatával együtt, 
az ellen azonban a színészek — Camillával 
az élükön annyira tiltakoznak, hogy Fuosco 
végre is megadja magát sorsának, remegve 
várva a történendőket. 

Nagy csoport közepette érkezik a kastély 
elé a daliás Bojári (Pilinszky Zsigmond), aki 
előtt tiszttársai a staggione színésznőit magasz-
talják. Bojári azonban hallani sem akar az 
olasz nőkről és elmondja barátainak azt is, 
hogy miért : csak egy nőt szeretett igazán 
életében, egy,fiatal velencei színésznőt, ez 
azonban hűtlen lett hozzá 
és máshoz ment feleségül. 
Ebben a pillanatban je-
lenik meg Fuosco karján 
Mirabella, akit férje most 
már hiába akar elrejteni ; 
a fiatalok előbb dacosan 
támadnak egymásra, mind-
egyikük a másikat vádolja 
hűtlenséggel, a félreértés, 
illetve csalás azonban 
csakhamar kiderül, Fuosco 
pedig szégyenében elme-
nekül a gúnyolódok elől. 

Egyedül maradnak a 
szerelmesek és a boldog-
ság szelíd fénye mellett 
elevenítik fel a mult em-
lékeit, a boldog jövő re-
ményében, amikor a park-
ban bolyongó Fuosco — 
a szerelmes szavak halla-

Sándor Erzsi és Pilinszky Zsigmond 
Operaház : „Jégvilág" Olofoto 

Palló Imre 

tára — szinte magánkívül 
rohan Mirabellára, akit le 
akar szúrni féltékenységé-
ben. Bojári azonban fél-
kézzel ellóditja a szeren-
csétlen öreget, aki végre 
— miközben a zenekarból 
újra felcsendül a jégvirág-
motívum — tehetetlensé-
gére eszmélve belátja, hogy 
minden küzdelme hiába 
volt, feleségét végleg el-
vesztette és most már a 
saját szivébe mártja a 
tőrt, amellyel Mirabellát 
akarta megölni. 

A zárt számokat tar-
talmazó partitura könnyed 
muzsikája megnyerte az 
Opera közönségének a tet-
szését,, csakúgy, mint Bér-
ezik Árpád poétikus szö-
vegkönyve. 

A szereplők közül elsősorban is Sándor 
Erzsi nagyszerű Mirabellájáról kell megemlé-
kezni. Ragyogó koloraturájával, bámulatos 
technikájával a szerep minden nehézségén 
túltéve szinte elkápráztatta a közönséget, 
amely nem is fukarkodott tapsaival. Halász 
Gitta kedves, pajzán Camilla volt, Pilinszky 
Zsigmond daliás Bojárija pedig érthetővé 
tette az öreg Fuosco féltékenységét, amelyet 
Palló Imre énekben és játékban egyaránt 
kitűnően jellemzett. A három testőrtiszt sze-
repében Závodszky, Komáromu és Palotai 
érdemelnek dicséretet, a kitűnő zenekar gon-
dos vezetéséért Pethő Imre karmestert, a 
daljáték szines, hatásos rendezéséért pedig 
Mihályi Ferenc főrendezőt illeti teljes elismerés. 

Palotai Árpád 



Vigyen el 
Pár nap óta nagy élénkség uralkodik a Blaha 

Lujza Színházban. Uj operettet próbálnak. Be-
mentünk a színházba széjjel nézni, mire készül-
nek olyan nagy lelkesedéssel. A hetek óta 
délelőttönként csendes színházat hangos lárma 
veri fel. A színpadon színészek, kóristák, 
növendékek, az igazgató, a rendező, a disz-
líttervező, a zongora mellett a karmester ; 
vitatkoznak, szavalnak, zongoráznak, trilláz-
nak. Itt valaki könnyedén kivágja a magas 
c-ét, ott tánclépéseket próbál másvalaki. A 
nézőtéren megkérdezünk egy szerepét ma-
goló színészt, hogy mit próbálnak : 

— Vigyen el az ördög ! — feleli és ott 
hagy faképnél. 

Kicsit meg voltunk sértve, udvarias kér-
désünkre udvarias választ vártunk, de ha 
nem, hét nem, vigye el az ördög, majd meg-
tudjuk mástól. Nem sokára meg is tudtuk, 
hogy az illető színész az uj operette címét 
mondta: „Vigyen el a2 ördög!" 

Most már kíváncsiak lettünk volna a rész-
letekre is, de mindenki ugy el volt foglalva 
a saját munkájával, hogy nem igen értek rá 
kérdezősködésünkre választ adni. Hozzá fog-
tunk a nyomozáshoz. Először is fellopóz-
kodtunk a színpadra a zongora mellé és 
Barna Izsó karmester feje fölött bekukucs-
káltunk a kottákba. Megtudtuk, hogy a ze-
nét Reichweiss Lipót irta. Aztán így mentünk 
előre fokról-fokra. Hosszadalmas kutatások 
eredménye volt a szövegíró Leon Viktor és a 
két fordító Liptay Imre és Kulinyi Ernő 
neve. 

Ezek után figyelmünket a szereplők felé 
fordítottuk, kik játszanak az uj operettben, 
kiket visz el az ördög ? Az első, akit észre-
vettünk, egy operaházi ismerős volt, Kruys-
wick Annie. Nagyot néztünk, hogy került az 
Andrássy-ut túlsó oldaláról ide ? A később 
történtek után kiderült, hogy ő játssza a da-
rab egyik női főszerepét. A következő perc-
ben belép a színpadra rettenetes Svengali-
szemeket meresztve Ujváry Lajos. Aki elébe 
kerül, azt hipnotizálni kezdi. Gyakorolja magát, 
mert a „Vigyen el az ördög !"-ben egy dele-
jezőt játszik. Aztán egymásu an jönnek a 
többiek, a színház uj primadonnája Pintér 
Böske, az örökké mosolygó Rozsnyai Ilona, 
az elegáns Galetta Ferenc, Matdny Antal és 
last not least, a Blaha Lujza Színház igaz-

az ördög! 
gatója, aki a darab egyik legnagyobb szere-
pét játssza: Szirmai Imre. 

Megkérdeztük Szirmai igazgatót az uj ope-
retterői, de nem volt hajlandó nyilatkozni, 
nagyon titokzatosan viselkedett, mint később 
kiderült azért, mert ő játssza a darabban a 
rejtelmes urat. Most már igazán kíváncsiak 
voltunk, hogy mi lesz itt. Leültünk a néző-
téren az utolsó sorba, onnan lestük a próbát. 
A színészek, kardalosok és a növendékek 
már mind összegyűltek. A karmester is ott volt 
a színpadon. Kezdődik a próba. 

A színpadon egy kis emberke gesztikulál 
élénken, Vágó Géza, a színház uj rendezője. 
Utasításokat ad, magyaráz, tanit( kiabál. Mind-
untalan haragosan rákiabál valakire : 

— Vigyen el az ördög ! 
A színészek énekelnek, sétálnak, táncolnak, 

de még keveset lehet látni a darabból. Egy-
szer Vágó Géza állítja meg a próbát, majd 
Erdélyi Géza dr., aki a táncokat tanítja be, 
vagy Barna Izsó kopogja le az énekelő mű-
vészeket, vagy a kart. 

De azért annyit látunk már a darabból, 
hogy egy fiatal amerikai bakfis, egy kis dollár-
princessin nagyon szerelmes. Az amerikai 
girlt Kruyswick Annie játssza, akit az Operából 
hódított el az operett, Rozsnyai Ilona a leg-
komikusabb o perettfigura, akit valaha lát-
tunk, egy néger nőt játszik, az amerikai miss 
társalkodónőjét. Az amerikai lányt Elinornak 
hívják és szerelme tárgya egy francia márki 
De la Fucve, akit Galetta Ferenc sze-
mélyesít. 

A bonyodalom okozója Adrienne, a nagy-
világi nő, aki Pintér Böske személyében jele-
nik meg a színpadon. De mindenféle bonyadal-
mat, akadályt legyőz a rejtelmes ur, Szirmai 
Imre, aki a végén összehozza a partit az 
amerikai bakfis és a francia márki között. 

Ennyit tudhattunk csak meg a darabról, mert 
nem próbálták végig az egészet és amit pró-
báltak, azt is háromszor-négyszer játszották 
végig, amíg ugy nem ment, mint a karika-
csapás. 

Gyönyörű énekszámok vannak a darabban 
és pompás tánczenék és ami a legjobb, annyi 
vicc, mint öt háromfelvonásos vígjátékban. 
Különben is, mint vígjátékot is szinrehozhat-
ták volna, mert ugy is tökéletes. A „Vigyen 
el az ördög!" az utóbbi évek egyik legjobb 
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operettje, nemcsoda, hogy Bécsben több, mint 
800-szor játszották. 

A színpadok is egészen újszerűek lesznek, 
amiről Básthy István, a jeles díszlettervező 
gondoskodik. Az első felvonás egy párisi bar-
ban játszódik, a második a márki, a 
harmadik a rejtelmes ur lakásén. Az 
egész darab végig friss, változatos, ele-
ven, szép és mulatságos. Ezért van, 
hogy olyan nagy lelkesedéssel fára-
dozik a darabon a színház minden 
egyes tagja, élvezet nézni, milyen lel-
kesek, agilisak a színészek. 

ördög !"-től és éppen azért készülünk rá annyi 
szeretettel és ambícióval. A tagok kitűnőek, 
mondhatom nagyon meg vagyok velük elé-
gedve. Hogy ők én velem —. azt nem tudom. 
Istenem, ez nem is fontos, a fontos az előadás 

és ha az jó, ak-
kor még azt se 
bánom, ha szid-
ják az uj rende-
zőjüket. No de 
bevallom, ez se 
olyan,ahogy kép-
zelik Nem olyan 

A „Vigyen el az ördög" szereplői : 
Rozsnyai, Matány, Galetta, Szirmai, 
Kruysyyik, Pintér, Újvári 

(Szakmáry rajza) 

Megkérdeztük Vágó Gézát, az uj rendezőt 
a darabról. Ezt mondta: 

s - Óriási »kert yájrunk a „Vigyen el az 

Variált közmondás 
A napokban meg fog születni 
Egy ismert közmondásnak mása, 
Az uj közmondás ekként hangzik : 
Kiki a Belvárosi szerencséjének kovácsa, 

fekete az ördög, mint amilyenre fes-
tik. A mi ördögünk pedig, hiszen 
tudják, kedves, vidám — a Szirnial. 
öt aztán igazán ne vigye el az 
ördög. 

Késő délután lett vége a próbá-
nak. A színészek fáradtan, de jó-
kedvűen mentek hazafelé ebédelni, 
mindenki az uj operett fülbemászó 
zeneszámait dúdolta. Mikor a kapud-

ban elváltak, röviden, de annál jentőségtelje' 
sebben búcsúztak el egymástól. így : 

— Vigyen el az ördög I 
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Clement Károly 

Trilby 
Magyar operapremier a Városi Színházban. 

A Városi Színházban ma mutatják be 
Clement Károly Trilby cimü operáját. A Szín-
házi Élet munkatársa közvetlenül a premier 
előtt felkereste a szerzőt, direktort, rendezőt, 
főszereplőket, akik a darabról ezeket a nyilat-
kozatokát adták : 

Clement Károly, a szerző. 
Évek óta foglalkozom darabommal, amely-

nek megírásához Adler Adelina adta az ötle-
tet.» Az ő biztatásának köszönhetem, hogy 
többször félretett munkámat befejeztem. A 

Trilby témája 
azért érdekel, 
mertvan ben-
ne egy meg-
zenésítésre 

különösen al-
kalmas vo-
nás : a m/sz-
hkum, amely-
nek zenében 
való kifejezé-
sével eddig 
kevesen fog-
lalkoztak. Tö-

rekvésem 
egy részt a 
tudatfölötti-

nek zenei il-
lusztrálása volt, de emellett arra is törekedtem, 
hogy a szívnek és a kedélynek is helyet adjak 
muzsikámban. Trilby szerepét Adler Adeliná-
nak írtam, aki tanítványom volt s így jól 
ismerem művészi teljesítőképességét, hang-
jának gazdag árnyalatait és kifejezőerejét. A 
próbákon csak megerősödtem abban a meg-
gi ő^ődésemben, hogy Trilby szerepe a leg-
jobb kezekben van. Operám többi szereplő-
jéről is csak a legnagyobb elismeréssel szól-
hatok. Kálmán Oszkár, hatalmas orgánumá-
nak drámai erejével és a misztikum megfes-
tésére rendkívül alkalmas sötét tónusánál 
fogva, kiváló Svengáli. Somló József, Billie 
személyesitője csupa lira, ahogyan azt elkép-
zeltem : meleg, szenvedélyes, olvadékony. 
Bálint dr. Sandy-je életvidSm és erőteljes, 
Palotai Taffy-je pedig igazén melegszívű jó-
barát. Medveczky Bella hangja a legszebb alt 
hang, amit eddig hallottam s emellett a 
művésznő minden szava bensőséges, szívhez 
szóló. Pázmán művészi beszéde és alakitó-
készsége kellemesen lepett meg. Bizalommal 
és hálával tölt el az a megértő szeretet, 
amellyel Ábrányi igazgató és Ferenczi főren-
dező foglalkoznak a darabommal. 

Ábrányi Emil igazgató. 
Szeretettel foglalkozunk Clement Károly 

operájával és nagy gonddal készülődünk az 
előadásra, mert hiszen magyar szerzőről és 
magyar darabról van szó. A szereposztás a 
lehető legjobb. Adler Adelinénak parádés 

szerepet komponált a szerző, öbb hatásos 
áriéval. A másik főszerepet is a legjobb kézbe 
adtuk, Kálmán Oszkárnak, az Operaház ki-
váló basszistájának a kezébe. A Városi Szín-
ház a maga gárdájából a legjobbakat, Med-
veczky Bellát, Somlyót, Bálint dr.-t, Palotait, 
Pázmánt, Hajagost sorakoztatja föl a Trilby 
minél jobb előadása érdekében. A darabot 
Ferenczy a legnagyobb körültekintéssel ren-
dezi. Az előadásra külön díszleteket készít-
tettünk. 

Ferenczi Frigyes főrendező. 
A Trilbynek nagy sikert jósolok. Kitűnően 

fölépített darab, amelynek pompásan sikerült 
szövegét mindenült követi és erőteljesen alá-
festi a színekben gazdag zene. Adler Adeli-
nának még nem volt ennyire művészi egyéni-
ségéhez szabott és ennyire hatásos szerepe. 
Meglátszik, hogy a szerző egyenesen az ő 
számára komponálta. Kálmán Oszkárról is 
nyugodt lélekkel állithatom, hogy ilyen nagy 
művészi feladat megoldására alkalmas sze-
repet még nem játszott. Én magam Clement 
Károly darabjával minden eddiginél nagyobb 
ambícióval foglalkozom, két okból : először, 
mert nagyon kedvelem és becsülöm a mi 
kedves primadonnánkat, Adler Adelinát, aki-
nek előrelátható nagy sikerét a magam részé-
ről igyekezem minden erőmmel elősegíteni : 
másodszor pedig azért, meri a Trilbyvel 
búcsúzom s szeretném, ha a legjobb rendezői 
teljesítményem kellemes ludatát vihetném 
magammal a Városi Színházból. 

Aquila-Adler Adelina (Trilby). 
Soha szerepet ennyi szeretettel, ennyi ambí-

cióval nem tanultam, mint a Trilbyt. Hiszen 
a mesterem munká a, — a mesteremé, aki a 
hangomat felfedezte. S azulán a gondolat is 
— a Trilby, mint opera — tőlem származik. 
Mennyit unszoltam, biztattam a szerzőt, aki 
sokszor belefáradt a nehéz zenei probléma 
megoldásába. De én ugy éreztem, hogy ő az 
én Svengalim, aki olyan produkciót fog nekem 
szuggerálni, ami fölülmúlja minden eddigi 
munkámat. A darab elkészült és tulnőlt az 
én fantáziámon is. Milyen nehéz feladat most 
utolérni ezt a szárnyaló zenét, amelyhez én 
magam követeltem mindig ujabb és ujabb 
ötleteket és mind több és nehezebb fordula-
tot. Azt hittem az első próbákon, hogy nem 
tudok megbirkózni nehéz szerepemmel. De 
most már ugy érzem, hogy győzedelmesked-
tem fölötte. 

SZULAMIT A FELD-SZINHÁZBAN 
Feld M á t y á s s z í n h á z á b a n 
Megjö t t a z e l s ő f e c s k e 
A Szu l ami t k é p é b e n 
S fö l l ép b e n n e e g y k e c s k e . 
Fe ld M á t y á s jó s z i v é n e k 
E v e r s e m l é k e t r a k j o n , 
A z é r t t evé , hogy v é g r e 
A k e c s k e is jó l lak jon . 
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Külön csemegéje már a pesti nyárnak az 
a revü, melyet Lukács Gyula és Nagy Imre 
szoktak irni irinden esztendőben. Az ideit 
mér be is mutatta a Jardin de Paris „Hogy 
áll a dollér-hu" cimmel és a legnagyobb 
sikerrel. Csupa vidámság, ötlet, aktuali'ás, 
csupa jókedv és humor ez a négy képből 
álló revü. Lukács Gyula és Nagy Imre ez-
u tal az Amerikából vendégségbe hazaruc-
canó magyarokat tűzték gombostühegyre, 
azokat az amerikai magyarokat, akik a dollár 
csodálatos varázsával, mint Krőzusok élnek 
idehaza, övék minden gyönyör, amit csak ez 

a város nyujthal s a newyorki kiskereskedő 
belekábulva szinte i gyönyörűségekbe, elfe-
lejti, hogy a dollár árfolyamának köszönheti 
csak népszerűségét. Több, mint reoü Lukács 
Gyula és Nagy Imre munkája, valósággal 
szatíra, az is a javából. 

Az amerikait, aki a darabban New-Yorkból 
hazaérkezik Budapestre, mister Bárányosnak 
hívják. Azért jött, hogy kivigye magával itt-
honhagyott ikertestvérét, akit hosszú, hosszú 
évek óta nem látott. A Szabadság-téren, a 
Tőzsde előtt megismerkedik Bárányos Valuta 
Bódoggal, annak barátnőjével, a barátnő 
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Dénes Oszkár, Ti87a Karola 

— Könnyű lesz meg-
talá'ni — mondja an-
golos kiejtéssel mister 
Bárányos —• ugy ha-
sonlít hozzám, mint 
egyik tojás a másik-
hoz, vagy mint egyik 
Zerkovitz-dal a másik 
Lehár-keringőhöz. Egy 
nagy szivalaku anya-
jegy van a bal vállán, 
arról ráismerhetne. 

Vautáék boldogan 
állnak Bárányos ren-
delkezésére. Sőt, — 
ilyen a dollár hatalma^ 
— Tusi, Valuta barátnője már főzni is kezdi 
az amerikait. Bárányos 500 dollár nyomozási 
jutalmat előlegez Pinkersteinnak, Valutát pe-
dig megkéri, hogy váltsa be neki a dollárjait 
koronákra, aztán távozik a hölgyekkel, akik 
meg akarják mutatni neki Budapest neveze-
tességeit. Ekkor egy furcsa és kedves pesti 
fiatalember érkezik a Tőzsde elé. Megtévesz-
tésig hasonlít mister Bárányoshoz. Annyira 
hasonlít, hogy Valuta neki adja át a bevál-
tott koronákat és Pinkerstein is összetéveszti 
az amerikaival. Sőt Bárányos szerecsen tit-
kárnője is a gazdájának nézi a fiatalembert, 
akit röviden Jóskának hivnak s Tusi barát-
nőjének, Nusinak a szerelmese. Hallatlanul 

barátnőjé- kedves bonyodalmak kezdődnek most el. 
vei és Pin- Mindenki összetéveszti Bárányost Jóskával és 

kerstein Jóskát Bárányossal. A detektív Bárányost 
magánde- akarja letartóztatni Jóska helyeit, a Jardin 
tektivvel, nézőterén — ahol a második kép játszódik 
akik rög- — Jóskával akarják kifizettetni a Bárányos 
tön ajánl- számláit. A harmadik képben még tovább 

koznak, bonyolódik a helyzet. Itt az a meglepetés éri 
hogy se- a nézőt, hogy megtudja : Tusi egy rózsalány, 
gitségére a kj világosságban nem akar csókolódzni, 

lesznek az azért ntm akar, mert ha leoltják a villanyt 
iker meg- akkor gyorsan kiszökik a szobából s a direkt 
keresésé- e n : e a célra szerződtetett barátnője, Nusi 

ken- ugrik be s csókolódzik helyette. Tusi laká-
sára invitálja Bárányost s megjelenik itt 

Jóska is. Tessék ezek után 
elképzelni, mik történnek a 
h armadik képben I Az esemé-
nyeket Pinkerstein a detektív 

. az égy alól nézi végig. A 
harmadik kép azzal végződik, 
hogy Jóska az amerikai ruhá-
jában és pénzével távozik, 
Bárányos pedig a rendőrségre 
kerül. A negyedik képben a 
margitszigeti strandfürdőn ta-
lálkozunk a társasággal. Bá-
rányost elengedték a rendőr-
ségről s itt a strandfürdőn 
véletlenül találkozik iker-

Zöldhelyi Annus, Stella Gyula 

testvé-
rével. 

Az 
iker-

testvér 
Braun-

nak 
hívják, 

egy 
szakál-

las 
öreg 

izrae-
Boross Géza, Békássy Jessy 

Jardin de Paris: .Hogyan áll a dollár-hu?" 
Angelo foto 
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Zöldhelyi, Tisza, 
Békássy 

Jardin de Paris : 
Hogy álla dollár-hu? 

Angelo foto 

lita, aki egyáltalában nem hasonlít Bárányos-
hoz, de ott van a bal vállán a szivalaku 
anyajegy! 

—• Hogy változtál meg ennyire? — kérdi 
tőle Bárányos, miközben boldogan öleli keb-
lére. 

— Valamikor — mondja Braun ur — a 
korona~ is hasonlított a dollárra. A korona is 
megváltozott. Én is. 

színész is elsőrangú és meg kell dicsérni egy 
fiatal színészt, Sáros si Ferencet is. 

Külön kell megemlékezni 0 . Hilbert Jan-
káról és Ocskay Kornélról, akik a darab egy 
betétjében, a Kuna P. Illangó kisasszony 
cimü agrároperában produkáltak valóban 
elsőrangút és meglepőt. A sikerben része van 
Stella Gyula rendezésének és a táncoknak, 
miket Gallai Nándor tanított be. A zenekart 

Steiner Simi dirigálta lendületesen. 
Szép sikert aratott a Jardin de 

Paris varieté műsora is. Simay 
István, Zöldhelyi Annus, Horth 
Hella, Margitai Margit, Makay Berta 
szólói, Marie et Montes, Urbino és 
Raphaelo, Ruth Meyer, Förster Magda 
és László György, Alberto et Ricco, 
Minna Schneecloth és valamennyi 
táncszám, csupa attrakció, amiről 
beszélni fog egész* Pest. 

Bárányos, aki nagyon jóllakott Budapesttel, 
azonnal pakkol és indul ikertestvérével haza 
Amerikába. Itt hagyja a dollárjait Jóskának, 
aki boldog lesz a Nusijával, itt hagyja sze-
recsen titkárnőjét, akiről a strandfürdő vize 
lemosta a fekete festéket és nőül megy Pin-
kersteinhez és boldog lesz Tusi is Valutával, 
aki megdöbbenve veszi tudomásul, hogy ba-
rátnője — rózsalány. 

Ezt a mulatságos revüt valósággal bravúros 
előadásban hozta színre a Jardin de Paris. 
Tisza Karola minden táncszámát, énekét 
megismételtette a közönség. Zöldhelyi Annus 
hódítóan szép volt, Békássy Jessy néger 
titkárnője nagyon mulatságos és kedves 
szobalány volt Horth Hella. Dénes Oszkár a 
kettős szerepben legszebb színészi sikerét 
aratta. Mint amerikai és mint pesti, külön-
külön kabinetalakitást produkált. Boross Géza 
minden iTiozdulatát, minden szavát taps és 
kacagás kisérte. Stella Gyula, mint vígjátéki 

Boross, Dénes, Stella 
Jardin d e Paris : »Hogy áll a dollár-hu ?" 

Angelo foto 

És ehez a nagyszerű műsorhoz ragyogó 
keret a Jardin pompázatos kertje, a virágos 
lombok közt csillogó villanykörték ezreivel, 
mik alatt a legpompásabb vacsorát kapni. 
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Bölcsődal, vagy operaária . . . senki sem 
tudja. Itt cseng a fülünkben, mikor hallottuk 
legelőször, nem emlékezünk reá. Olykor-oly-
kor eszünkbe jutóit és akaratlanul is dúdolni 
kezdtük, Íróasztal és gyalupad mellett eláb-
rándoztunk rajta : vájjon mi is lehet ez ? 
Igen, igen ez az . . . a vadmacska és a kut, 
a hosszú vékonyhangu szerecsen, a keleti 
ruhájú áhítatos -énekesek, jámbor zarándok 
nép, Szulamith ! Szulamith, a szépséges fekete-
hajú és mélységes szemű leány, meg a sze-
relmese Absolon . . . igen, igen — színdarab, 
színpad. Mikor is volt ? Régen. Hol is volt ? 
Itt közöltünk, minden zongorán, fonográf lalán 

még nem is élt akkor — zigányzene húzta 
és a szobalány dúdolta, meg a madár fütyülte, 
amint mondani szokás. 

Ugy vagyunk most, hogy az ember — tudja 
a jóisten, miért — szereti elővenni a régi hol-
mikat. Vagy talán rá is kényszer>"'l. Az uj 
ruha drága, meg talán nem is olyan jó, mint 
a régi, amelyet be régen és be méltatlanul 
tettünk félre a lomtárba. Mikor aztán kifo-
gyunk a pénzből, előszedjük és akkor látjuk, 
hogy nini, hiszen nem is rágta meg a moly, 
még most is azonmód teljes és egészséges, 
gomb se hiányzik róla. Magunkra öltjük, ki-
megyünk benne az utcára elegáns emberek 

„Vándorlás a pusztában" 
Budapesti Színház: „Szulamith" Mészöly felv. 
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Parlaghy Kornélia (Szulamith) 
Budapesti Szinház : „Szulamith" 

Mészöly felv. 

közé és elegáns uj ruháju nép irigyli tőlünk 
a régi holmit, amely szebb, mint az övé. 

Bizony-bizony, így vagyunk a színházzal is. 
Valahányszor valamelyik darabot előveszik, 
akkor látjuk, hogy a legtöbb ma is jobban 
illik a képzeletünkhöz, vágyainkhoz, lelkűnk-
höz, mint akárhány uj. Most a Szulamith 
juttatta eszünkbe ezt a gondolatot. A Város-
ligetben, az öreg Feld Zsigmond színházában 
játssza a darabot a Kisfaludy Színház derék 
társulata, amelyet Pintér Imre igazgató hozott 
el Óbudáról. 

Ez a körülmény, a miliő, a színészek, a 
darab romantikája még kedvesebbé, mele-
gebbé, rokonszenvesebbé teszik az előadást, 
amelynek különös értéket kölcsönöz az, hogy 
minden előzetes szimpátia és jóindulat nélkül 
is megérdemli a fokozott elismerést. Előre 
kell ezt bocsájtani, mert aki végignézi az 
előadást, valóban örömmel konstatálja ezt. 

Szulamith története ma már csak pár régen 
népszerű dal strófáinak kezdő soraiban él a 
szinházbajáró közönség emlékezetében. Anno 
dacumal, bizony egészen másképen volt. 
Lóvasuttal, meg gyalogosan tódultak a jó 
greg pestiek át Óbudára, hogy a Szulamithot 

megnézzék, azután a nagy népszerűség elhozta 
a darabot Pestre a Magyar Színházba is, ahol 
Hében Anna, a híres primadonna játszotta a 
címszerepet. Azóta pihent a darab, csak a 
vidéki színházak repertoireján szerepelt néha-
néha. Súlyos nyomatékkal került most elő a 
szépséges zsidóleány története. Vájjon kell-e 
az emberek fülének most is a sok szivbe-
markoló, könnyet fakasztó, fájdalmas és elan-
dalító, buja keleti dallam ? Annak a fülnek, 
amely régen más muzsikához szokott. Kell ! 
A városligeti előadás bebizonyította, hogy 
kell. Az emberek szive most is a régi, ha 
megszólal a régi hangszer régi nótája. Csupa 
könnyező szem tekint fel a színpadra, amikor 
Szulamith bibliai meséjét pörgeti az előadás 
rokkája. 

Jönnek a zarándokok, akik Cion földjére 
vágyódnak. Ájtatosan éneklik : 

Itt eme nagy rengetegben 
Utrakészül a sereg, 
Szent érzéssel sziveinkben 
Innen messze megy . . . 
Mily fenséges, mily magasztos 

Cselényi József (Absolon) 
Budapesti Színház: „Szulamith" 

Mészöly fc!v 
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És mily szent a cél. 
Melyért küzdünk, melyért vérzünk, 
Melyért szivünk fél. 

A zarándokok között van az öreg Monaoch 
is, Bethlehemből. Ő vezeti testvéreit a puszta-
ságon keresztül. Leánya, Szulamith forró gyer-
meki szeretettel búcsúzik édes apjától. Azután 
elindul hazafelé. Eltéved a pusztaságban, 
szomjúság gyötri és sehol nem talál enyhitő 
forrást. Már a halál közeledik felé, amikor 
boldogan pillantja meg a kutat, mohón siet 
az üditő viz felé, leereszkedik a kútba, eloltja 
szomját, de nem tud feljönni a mélységből, 
kétségbeesetten kiélt segítség után — senki 
sincs a pusztaságban — csak s jóisten szeme 
veszi észre a veszedelmet. Arra felé küldi 
Absolont, a délceg ifjút szolgájával, a néger 
Zingitanggal. Absolont elragadja a termé-
szet gyönyörűsége és mig szolgája a fügefa 
árnyai között hüsül, eszébe jut egy régi dal, 
melyet bölcsőjénél hallott : 

Egy özvegyasszonyról szól ez a nóta, 
Melyet egykor tán dajkám dalolt. 
Fülembe cseng annyi évek óta, 
Életem akkor még mily boldog volt : 

Parlaghy, Déry Jenő, Cselényi 
Budapesti Szinház : „Szulamith" 

Mészöly felv. 

Minden embernek odafenn az égben 
Meg vagyon irva a sorsa szépen , 
S egy nagy könyvbe van bevezetve, 
Jó és rossz külön lapon, 
Azért tartsd ezt jól az eszedbe, 
Aludj, kis angyalom. 

A nézőtér együtt dúdolja a színésszel a 
dalt, akaratlanul, könnyesen, boldog elfeled-
kezéssel. Aztán Absolon meghallja a szegény 
leány 'segélykiáltását és kimenti a kútból. 
Szulamith boldogan köszöni meg Istenének 
és Absolonnak, hogy életét megmentette, a két 
fiatal szív szerelmes lesz egymába. Absolon 
megígéri, hogy ha visszatér útjából, elmegy 
Monaochhoz Bethlehembe és megkéri Szula-
mith kezét. Örök hűséget fogadnak egymás-
nak és tanúnak hívják esküvésükre — a kutat 
és a vadmacskát, amely éppen ott villogtatja 
szemeit a közeli sziklán : 

Ha valaki közülünk megszegi szavát, 
A vadmacska és a kut 
Álljanak érte bosszút. 
Bosszút,'bosszút, mely egre kiált! 
De azt hiszem, erre sohasem lesz ok, 

Cselényi József és Bárczy Györgyike 
Budapesti Szinház : „Szulamith" 

Mészöly felv. 
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Mert Isten az, ki bennünket összeadott, 
őrködik felettünk, 
Ő hallja az eskünk, 
Amii előtte tettünk, 
Hivek maradunk. 
Szulamith nem is lett hűtelen az eskühöz, 

várja, várja vőlegényét, de nem jön. Hol van, 
merre jár ? Hiába jönnek a kérők. Szulamith 
nem megy feleségül egyikhez sem, pedig 
van közöttük szép is, jámbor is, gazdag is és 
Avidonoh szerelmesen énekli a leánykérő 
napján : 

„Én vagyok a kis egérke" 
Budapesti Szinhiz: .Szulamith* 

Mészöly felv. 

Pogány Ernő 
Budapesti Szinház: .Szulamith' 

Mészöly felv. 

Avidonoh, a nevem, 
Avidonoh, a nevem, 
Ugy-e, hogy a nevem 

csinos, 
Gazdag is vagyok ugy 

bizony. 
Van vagy huszonkilenc 

házam, 
A hegytetőn aranyváram. 
Erdőm, mezőm, lovam, 

ökröm, 
Minden időmet közöttük 

töltöm. 
A pincémben ezüst hordó 

sok, sok, sok, 
Amit ha kell, szívesen meg 

is mutathatok. 
Lányod kezét ugy-e, nekem adod. 
Ki szép, mint a Nap oly remek, 
De ha tőle kosarat kapok. 
Boldogtalan leszek. 

Nem kell egyik sem Szulamithnak, ő várja 
a vőlegényét. Absolon pedig megfeledkezett 
az esküjéről. Őérte is eljöttek a kérők — 
szépséges keleti lányok, táncot lejtenek előtte 
és igyekeznek meghódítani, miként a férfiak 
Szuiamithot. Mindenkinek eszébe jut a dallam : 

Én vagyok a kis egérke, 
Fogj meg, ha tudsz kis legényke, 
Nézz csak én felém, 
Mondd, ki vagyok én, 
A leggazdagabb lány. 

Az apámnak van juhnyája 
És vagy százezer birkája. 
Ez mind azé lesz, 
Ki engem elvesz. 
Fogj meg kérlek, szaporán, 
Mondd hét, igen I 
Mondd hát, igen, igen, igen, la la I 

A szép Abigail meghódítja Absolont és a 
felesége lesz. Az Úristen büntetőkeze azon-
ban nem bocsájtja meg az esküszegést és 
rettenetes csapással sújtja Abigailt és Abso-
lont. Két gyermeküket elveszítik, egyik a kútba 
esik, a másikat a vadmacska pusztítja el. 
A két tanú eljött, hogy emlékeztesse Absolont 

esküvésére. Ab-
solon most már 
elmondja felesé-
gének, mi tör-
tént vele a pusz-
tában, elmondja, 
mire esküdött és 
az asszony ma-
ga küldi urát, 
hogy menjen, ke-
resse meg Szuia-
mithot és telje-
sítse az Ur előtt 
vállalt fogadal-

„A kérők" 
Budapesti Szinház : „Szulamith" 

Mészöly felv. • 

mát. Absolon elindul Bethfehem felé és 
éppen jókor érkezik. Szulamith már eszét vesz-
tette a nagy várakozásban és szive fájdalmá-
ban öreg apja, meg a csodatevő papok hiába 
imádkoznak, nem segit semmi a szegény 
leányon. Semmi, csak az a pillanat, amikor 
meghallja azt a dalt, amelyet Absolonnal 
együtt dalolt a pusztában. A dal nyomán 
Absolon is megérkezik, megtörik az átok az 
eskü teljesedésbe megy, Szulamith és Absolon 
örökre egymáséi lesznek. 

Áhítatos csendben és figyelemben lesi végig 
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Mészöly felv. 

a publikum a szép előadás minden szavát. 
A vendéglátó szinház és a vendégszereplő 
színtársulat mindent megtesznek a siker 
érdekében és teljes eredménnyel. A cím-
szereplő Parlaghy Kornélia, a Népszínháznak 
volt primadonnája, gyönyörű hanggal, drámai 
erővel énekli a címszerepet, szinészileg is 
kiváló munkát végez. Partnere, Absolon 
szerepében Cselényi Józsel, szintén kitűnő 
énekes és igen tehetséges színész. Déry Jenő, 
az operaház művésze énekli a főpap gyö-
nyörű Kol-nidre áriáját, amelyet minden elő-
adáson meg kell ismételnie . Abigail szerepé-
ben Bórczy Györgyi arat komoly sikert, míg a 
menyasszonyok alakját Záborszki Mariska, 
Majtényi Böske, Vámos Illy teszik kecsessé-
és kedvessé, a kérőket pedig Dezső Vilmos, 
Fenyő Árpád, Sugár Dezső játszék. Sóskuty 
Józsel igen ügyes Zingitang. Pintér Imre mű-
vészi gondu rendezése ad az előadásnak egy-
séges stílust. Igen nagy sikere van a harmadik 
felvonósban az operaházi ballettnek. A kiállítás 
is igen hangulatos és illúziót keltő. Az első fel-

„. . . Íme, itt ez a kut és ez a vadmacska~ 
Parlaghy Kornélia és Cselényi József 

Budapesti Szinház : „Szulamith" 

vonósban igazi teve, kecskék, öszvérek teszik 
színessé a zaróndokmenet képét. A Szulamith 
reprize újra eszünkbe juttatta Donéth Lajos 
és Kövessy Albert érdemeit, akik a darabot 
írták. Kétségtelen, hogy Pintér Imre vendég-
szereplőtársulata hosszú időre állandó lakója 
lesz a Budapesti Színháznak. 

A HO PORTRAIT. Az Ott-
hon tagjai egyre nagyobb 
elismeréssel besz^lnei egy 
fiatal festőművészről, Géhl 
Zoltánról, aki szenzációs 
portrait-kat rajzol a tagokról. 
Nincs az Otthonnak olyan 
valamirevaló tagja, aki ne 

őrizne lakásén egy Géhl-rajzot, amely mesteri 
könnyedséggel adja vissza az illető vonásait. 
A napokban Géhl ismét a bakkterem ben raj-
zolt s ezúttal egy népszerű, de pechjéről köz-
ismert játékost vett ceruzája hegyére. Puszta 
Béla, akinek elmés megjegyzéseiből már 
egész kötetre valót gyűjtöttek össze az Otthon-
íagok, gyönyörködve nézte a készülő rajzot, 
majd lelkesülten felkiáltott: 

— A kölcsönkérésig hü ! 
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Husz év óta először . . . 
A Király Színház újdonságának, a „Három 

a tánc"-nak egyik szerzőjét, Szomaházy Istvánt 
megkértük, hogy nyilatkozzon a darabról és 
a szereplőkről. A következőket mondla : 

— Husz évvel ezelőtt játszották egy kis 
vígjátékomat a Nemzeti Színházban, azóta 
nem szerepeltem nagy színpadon. Ha most 
odakerültem megint, ennek nem én vagypk 
az oka, hanem az az ember, akihez lelkes-
ségben, fiatalságban, pályája fanatikus sze-
retetében aligha van hasonló az egész vilá-
gon: Beöthy László. Ő, aki gyermekkora 
óta minden könyvet és minden újságot 
elolvas, kedvét találta egy sok évvel ezelőtt 
megirt történeti elbeszélésemben s n így szug-
geráló erejével engem, a hagyományos lustát 
is meg tudott győzni arról, hogy alakjaim a 
színpadra kívánkoznak. Megmagyarázta, hogy 
egy bizonyos korban minden belletristának 
meg kelt próbálkozni a színpaddal s némi 
kíméletlenséggel világosított fel afelől is, 
hogy innen-onnan át fogom lépni ezt a kor-
határt. így történt, hogy fiatal korom ellenére 
mér most megkezdtem színpadi karríéremet, 
bór eredetileg az volt a programmon, hogy 
csak husz-huszonöt év múlva fogok meg-
próbálkozni a színpaddal. Ha kísérletem 
bal 1 végződik, Beöthyre hárítok minden fele-

lősséget, de viszont a tantiémektől eltekintve, 
neki engedek ét minden sikert, ha az ő lel-
kes és jóakaró" próléciája valósággá lesz. 
Hálával és szeretettel kell megemlékeznem 
szerzőtársamról, Faragó Jenőről, aki minden 
munkát megosztott vélem s a régi routinier 
biztosságával, ötletességével és talentumával 
támogatott és kedves, fiatal barátomról, Kom-
játhy Károlyról, aki szövegünket csipkefinom-
ságu melódiáival felékesítette. A többiekről 
majd később, ha a bemutató lázát kihever-
tük. Nagyon sokat szeretnék mondani az elő-
adás lelkéről, Tihanyi Vilmosról, akinek 
leleményessége, sokoldalúsága, nemes Ízlése 
annyiszor ámulatba ejtett a próbákon : ő 
rajta keresztül tudtam meg, milyen érték egy 
nyers darabnak a tökéletes rendező. A bájos 
Honthy Hannáról, aki oly rövid idő alatt 
egyik legfényesebb csillágává lett a magyar 
operett firmamentumának, a graciózus Vaály 
Ilonkáról, a meglepően eredeti Vaszary Pi-
roskáról, Nádor Jenő nyakas magyar Gernyő-
hidyjéröl, Halmay finom dsidáshadnagyáról, 
Latabár pompás táblabiró-figurájáról s Nádor 
Mihály nagyszerű karmesteri munkájáról 
akkor fogok beszélni, ha az én hálámat és 
elismerésemet irántuk a közönség is szank-
cionálta. A közönség verdiktjétől függ, 
hogy ismét husz évig várok-e, amíg 
legközelebbi darabom t megírom. 

KACZUR BÖSKE 
A színházi szezon vége 

Pesten a fiatal tehetségeké. 
Ilyenkor kerülnek nap-
fényre, illetőleg, rivalda-
fénybe azok a noviciusok, 
akik valamikor a színpad 
kedvencei közé fognak tar-
tozni, de már most is mu-
togatják oroszlánkörmei-
ket. Az Intim Kabaré má-
jusi műsorának premier-
jén egy uj tehetség lépett 
fel : Kaczur Böske. A 
fiatal művésznő igen ked-
vesen adott elő egy bak-
fisdalt és ezzel az egyetlen 
chansonnal, sze'p hangjá-
ról és biztos előadásáról 
tett tanúságot. Igazi szub-
rett-tehetség Kaczur Böske, 
a nevével biztosan fogunk 
még találkozni. 
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INTIM PISTA, hogy van Rákosi 
Szidi? 

— Ezt a kérdést ma hallom szá-
zadszor. De fáradhatatlanul felelek 
tovább és felelem maguknak is: 
Rákosi Szidi tul van minden vesze-
delmen. Az állapota egy kis ideig 
bizony aggasztó volt, az orvosai 
tüdőgyulladást és szokatlanul magas 
lázt konstatáltak rajta. Mindjárt táv-
iratoztak is a fiánakt Beöthy László-
nak, Lontóra. Beöthy hanyatthomlok 
rohant autrval, vonattal Budapestre 
és eszébe jutott, hogy ezalatt rezer-
válva van a páholya Bécsben Lehár 
uj darabjának, a Frasquitának, a 
bemutatóján. Magyarország repre-
zentáns páholya üresen maradt a 
Frasquita premierjén, de Beöthyt az 
a jó hir fogadta Pesten, hogy az 
édesanyja tul van a veszélyen, a 
láza leapadt és pár hét múlva a 
régi friss egészségnek fog örülni. 
A nagy művésznő most már lábba-
dozik és mivel az isten előtt kevés 
dolog lehet kedvesebb, mint rajongó 
szinésznövendékek forró imája,Rákosi 
Szidi nemsokára megint ott fog ülni 
a szinésziskola körülrajongott ka-
tedráján. 

— Remélem, Törzs Jenőről is ha-
sonló jó hireket tud mondani nekünk. 

— Hála istennek, szintén: Törzs 
Jenő sokkal jobban van. Most már 
az ő betegségében is csak a lábba-
dozás van hátra. Ami a gyógyulá-
sához legjobban hozzájárult, annak 
a hirnek az öröme volt, hogy Szo-
mory Dezső, aki a 11. Lajos ötvenes 
jubileumát meg sem várja a követ-
kező darabja előmunkálataival, már 
megkezdte a tudós és nehéz törté-

nelmi kutatásokat az uj darabhoz 
és benne Törzs Jenő uj szerepéhez. 
Törzs boldog és ennek a boldog-
ságnak örömével készül nagy beteg-
sége után első fellépésére, a II. Lajos 
ötvenedik előadására. Igaz, hogy 
ezt nemcsak az ő gyógyulása irá-
ny Uja, hanem Hatvany Lili rend-
kívüli sikere is : az „Első szerelem" 
minden előadását táblás ház nézi 
végig. 

— Azt hallottuk, hogy Harsányi 
Zsolt lesz az Apolló-Kabaré igaz-
gatója. 

— Szó sincs róla. Az Apolló-
Kabaré igazgatója most Márkus 
László, ő is marad és Harsányi Zsolt, 
aki nemcsak üzletileg, hanem társa-
ságílag is legbensőbb barátai közé 
tartozik, lekötötte irói munkássága 
javarészét Márkus kitűnő igazgatá-
sának a jövő szezonra. 

— A minap voltunk az Apollóban 
és nem láttuk a műsoron Szöllősi 
Rózsit. Mi van vele ? 

— Éppen most kaptam tőle képes-
lapot. Nem Parisból, mint a mult 
héten, hanem Londonból. Ott van a 
férjével, Szabolcs „Ernővel. De már 
jönnek haza. A jövő héten már lát-
hatják a szép Szabolcsnét régi helyén, 
az Apolló műsorán, ahol most Góthék 
szedik a babérokat. 

— Szóval, itthon vannak. Mert 
hozzá vagyunk szokva, hogy min-
dig külföldön vendégszerepelnek. 

— Mennek majd a jövő hónap 
második felében Erdélybe. Addig is 
más vendégszereplők gondoskodnak 
róla, hogy a magyar vendégeket el 
ne felejtsék Pesten kivül. Most jött 
haza például egy szenzációsan sike-
rült érsekujóári müvészestéről Ka-
rinthy Frigyes, aki a legnagyobb el-
ragadtatással újságolta, hogy egyik 
érsekújvári helyi lapban ez jelent 
meg róla : „Karinthy Frigyes is fel-
lép az ő véghetetlen finom vaskos 
humorával." 

— Kitűnő. És mi újság itthon ! Van 
Jeritza-jegye 7 

— Persze, hogy van. A világra-
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szóló énekesnő operaházi estéiről 
csak nem fogok elmaradni. Jeritza 
Mária közgazdasági tényező lett 
Magyarország életében. 

— Hogyan? 
— A szerződését az Operaházzal 

már nem is színházi, vagy hang-
versenyvállalat csinálta, hanem egy 
egészen komoly és reális budapesti 
bankigazgató. A bankdirektor tár-
gyalta le Wlassics báróval a vendég-
szereplési szerződés egyes pontjait. 

— Művészeti életünk kezd ameri-
kai mérveket ölteni. . 

— Amerikát illetőleg nem vagyok 
hivatva nyilatkozni, nyilatkozzanak 
majd Zsazsa és Rátkai, ha haza-
jönnek. De Angliát illetőleg elmond-
hatom, hogy a minap itt járt Pesten 
Mr. Basil Dean, a londoni St. Martin-
Szinház igazgatója és a magyar 
színészetről a legteljesebb elragad-
tatás hangján nyilatkozott. Különö-
sen akkor lehetett tőle a magyar 
színészet elragadtatott magasztalását 
hallani, mikor megnézte a Vőlegény 
előadását a Vígszínházban. 

— Mit tud még ? 
— Nem sokat. Mészáros Gizával 

találkoztam a korzón, aki átnyújtott 
egy adalékot a modern női fehér-
nemű természetrajzához. Elmondta, 
hogy a mosónője járt nála és a 
mosásba adott fehérnemű vala-
hogyan nem stimmelt. Hosszú rovan-
csolás után jött rá, hogy az egyik 
csipkés női inget — a zsebkendők 
közé olvasta. 

— Pletykát tud? 
— Kettőt is. De mindakettőt ne-

vek nélkül. Az egyik egy ifjú 
színházi férjről szól. akinek szép 
barna felesége egy délben arany-
szőke hajjal jött haza. A férj nagy 
lármát csapot és kijelentette, hogy 
ha az asszony estig vissza nem 
barnul, akkor ő elválik. A menyecske 
ijedten szaladt vissza a fodrászához, 
ahol azonban azt az értesülést 
nyerte, hogy a szőkére oxydált hajat 
nem lehet rögtön feketére festeni. 
De azért nem váltak el. A férj most, 

hogy az asszony szőkesége lekopjon, 
állandóan mossa a fejét az asz-
szonynak. 

— Es a másik? 
— A másik pletyka arról szól, 

hogy a természet törvényei változ-
hatatlanok. A világ kezdete óta az 
volt a természet rendje, hogy mikor 
a fiatalok egymásba szerettek, a 
szülők ellenezték a házasságot.Most 
pedig nemsokára egy olyan ifjú 
férfi és ifjú hölgy fog házasságot 
kötni, akik rémesen megunták egy-
mást, de szakítás helyett kénytelenek 
összeházasodni, mert mindkét fél 
szülei egyenesen követelik a házas-
ságot. Félek, hogy kizsarolják belő-
lem a neveket, tehát inkább rohanok. 
Kezüket csókolom." 

— Hova szalad ? 
— Megyek a Keleti pályaudvarra 

megtudni, hogy mikor indul ponto-
san a vonat Eger felé, mert látni 
akarom a mikófalvai passió játékot. 

Forgács Anna 
a Belvárosi Szinház uj tagja 

Angelo fotografia 
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A FnrabonHár repülőgépen Budapestre 
érkezett ! 

Pér nappal ezelőtt továbbítottak hozzánk 
egy Párisban feladott táviratot, amely arról 
szólt, hogy a Faraboni-pár repülőgépen Buda-
pestre érkezik. Valósággal repültünk Mátyás-
földre, hogy valahogyan le ne késsünk az 
érkezésről. 

Mint egy békebeli expressvonat, olyan pon-
tosan érkezett meg a Páris—Budapest— 
Konstantinápolyi Légi Forgalmi R. T. repülő-
gépe. Az egybegyűltek üdvrivalgása közben, 
előbb négy gyönyörű kört irt le, majd m-rész 
siklórepüléssel leereszkedett. Csakhamar ki-
szállt a gépből egy feltűnően szép, magas, fe-
kete hölgy, majd rögtön utána egy nem kevésbé 
fess és elegáns fiatalember : a Faraboni-
pár. P. Faraboni és Georgette. Igazi párisi 
finomsággal és kedvességgel köszönték meg 
az ovációt. Alig estek tul az első üdvözlése 
ken, már siettünk megintervjuvolni őket. A 
következőket mondták : 

— Nyolc év előtt voltunk utoljára Buda-
pesten. Akkor az Angolparkban léptünk fel. 
Hogy milyen sikerünk volt, azt semmi sem 
jellemzi jobban, mint az, hogy egy hónapra 
volt szerződésünk és 'egész nyáron játszot-
tunk. Igaz, hogy Párisban is csak egy hónapra 
kaptunk szerződést, mégis hét esztendeig tar-
tott a „vendégszereplésünk." Ezt a kissé 
hosszú vendégszereplést mindössze egy napra 
szakítottuk meg, amikor Cairoban, az angol 
király meghívására, a cairoi Sephards Hotel-
ben kellett táncolnunk. Egy kedves pesti 

barátunk, Monsieur Halmay Árpád direktor 
meghívására jöttünk Budapestre. A Margit-
szigeti Kabaréban fogunk fellépni. Az utunk 
gyönyörű volt, szinte boldog érzés repülőgé-
pen utazni a békebeli expressvonatot fölül-
múló gyorsasággal. Hazafelé is ezen a gépen 
tesszük meg az utat. 

Eddig tartott az intervju ; közben kattogtak 
a fényképezőgépek és berregtek a mozi-
masinák. Utána autóba szálltunk és kirobog-
tunk a Margitszigetre. A felsőszigeti kisszálló 
mögött, az újonnan feltöltött dunaparti terra-
szon van a kabaré. „Müvészesték a Margit-
szigeten". Ezen a cimen fognak itt játszani. 
A szinpad — a legragyogóbb, amit eddig 
láttunk — egy nagy virágágyból emelkedik 
ki. Falus Elek remekelt ezzel a színpaddal. 
Általában az egész beállítás bizarr, kedves 
és meglepő. Ez nem a megszokott pesti, 
„nyári helyiség", itt nincs az úgynevezett 
„konzum". Ételeket, italokat szolgálnak fel, 
de egy polgári vendéglő áraival, a legragyo-
góbb keretben. 

Végignéztünk egy előadást és ez is messze 
túlszárnyalja a megszokott kabarékereteket. 
Mindjárt a műsor elején három elsőrangú 
magyar név szerepel. Dömötör Ilona, Szende 
Fergnc és Kondor Ibolya, őróluk nem kell 
bővebben szólni, mindhármukat ismeri a kö-
zönség. Azután sorban jönnek a külföldi pro-
dukciók, mindegyik külön-külön egy-egy világ-
szenzáció. A Faraboni-péron kivül fellép még 
Yann Duguet is, aki ötszázszor játszotta Páris-
ban a Fi-Fi-ben Fidiászné szerepét. 

Fred Pyppa, amerikai komédiás, Happy 
Smart, angol excentrikus, a két 
Waldonis, Lu Synt, Reoyl fran-
cié énekesnő és • ki tudná még 
elsorolni azt a rengeteg kiváló 
magyar és külföldi produkciót, 
ami felejthetetlenné teszi a 

• Margitszigeti Kabaré műsorát. 
Halmay Árpád direktor még 
arról is gondoskodik, hogy a 
publikum a szünetek alatt se 
unatkozzon. Minden szám után 
a pompás strandzenekar játszik, 
ölyan nagyszerűen, hogy még 
akkor is hallani véllük, amikor 
vége volt a nagyszerű előadás-
nak. 

A Faraboni-pár sürgönye 



' JATZKÓ CIA 
kis Cia katonái" cimü „Tüchten" filmdalosjáték főszereplője 
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— Juniusban érdekes vendégcsapat érke-
zik Budapestre. Hallották ? Az Atlantis ren-
dezője, Leonce Perret jön egy brilliáns 
színésztrupp élén, a színészek között a leg-
kisebb is legalább az Odéon művésze lesz. 
Uj, hatalmas filmet készít Perret s az egyik 
felvonás — Magyarországon játszódik 

— Mit hallani a jövő szezonról ? Már 
többen vissza is érkeztek külföldi kőrútjuk-
ról és azt mondják, hogy szenzációs uj 
filmeket hoztak magukkal. 

— Sajnos, éppen a legnagyobbak azoh,, 
amelyek még el sem készültek. Magyar 
filmesek sok százezer márkát, sok tízezer 
frankot fizettek előre ' a nagy attrakciókért, 
ők maguk járultak hozzá a készítési költsé-
gekhez, hogy a filmek csak még kolo& zá-
lisabbak legyenek. Most készül az első olasz 
világfilm, amely amerikai apparátussal, 
ffançia ötletességgel rendeződik, a Theodora, 
çimelyrôl már most azt mondják, hogy ez 
lesz az a film, amely Olaszországot a világ 
első filmcsináló országai közé emeli. Sok 
vitára, összehasonlításra fog alkalmat 
adni a két Borgia Lukrécia-film. Az egyik-
ben kiváló olasz színészek fognak közre-
működni, a másikban nem kisebb előkelő-
ségek, mint Wegener, Liane Haid, Conrad 
Veidt stb. A két Borgia-film egyidőben 
készül el és ugyanugy egyszerre fog szinre-
kerülni Magyarországon is. 

— Wegenernek lesz még két nagy filmje 
jövőre : Á gólem és a császár és a Ferrantes 
herceg vége. 

— Ugy van. Az utóbbit a híres-neves 
Buchowetzky rendezi. Neki is lesz két klasz-
szíkus alkotása jövőre. Nagy Péter az egyik, 
a másik A galíléusok. 

— Bécs is sokat fog hallatni magáról. 
Kertész Mihály nemsokára befejezi a Sodorna 

és Gomorrhát, amelynek kalandos előállítá-
sáról annyi szó esett. A női főszerepet ebben 
még Lucy Dorraine játssza, a férfi főalakot: 
Várkonyi Mihály személyesiti. A következői 
Kertész-film a Harun al Rasid lesz. Dolgot 
zik azonkívül a Saschánál egy hírneves; 
francia rendező is, Maurice de Mar.san, akii 
Ohnet Serge Paninját viszi filmre^ Egy becsit 
szerző, a kitűnő Schnitzler Arthur Anatoljét 
viszont a Famous Players filmesileüe- meg. 
A jövő szezon elején kerül Európába a 
daratu 

— A gyárak gyftrsvonati sebességgel dol-
goznak, különösen Amerikában.' Bizonyára-
ennek tudható; be-, hogy a Pacific-expressz 
állomásain ujabban mozielőadásokat ren-
deztek- a várakozó utasok számára: Azr. 
ötlet, azonban — hir szerint — visszafele-
sült el, mert azok az utasok, akik ko-
rán érkeztek s beültek mozit nézni, mikor 
a vonat berobogott, nem aharöztak abba-
hagyni a szórakozást és inkább lemaradtak. 

— Egyébként ?... 
— Bolváry Géza expressz-karriért csinált 

a müncheni Bavariánál. A mult héten —? 
főrendezővé nevezték ki. A pesti gyárak 
közül ezidőszerint egyedül az Orion dolgo-
zik. Egy olasz szépség játssza a főszerepet. . 
egy olasz rendező három nálunk készülő , 
burleszkjében. 

-A PRIMADONNÁK JÓ S Z I V É R Ő L 

A p r i m a d o n n á r ó l e z e n t ú l 
H i á b a b e s z é l i k m a j d n é k e n t . 
Hogy ir igy é s h o g y in t r í kus 
Es a m á s s i k e r é r e fé l t ékeny . 
S h a k o l l é g a n ő r ő l v a n szó , 
A n y e l v e é les , mint a spá tn i , 
E l l e n k e z ő l e g : ő a r ivá l i s t 
T ö b b d a r a b b a n s z e r e t n é látni. 

CARMEN MOZGÓ 
Május 18-tól 21-ig 

A farkflsszivü férfi 
Május 22-től 24-ig 

Szenzációs filmattrakciók 
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Pásztory M. Miklós 

Gyásza vart a magyar filmművészetnek, 
Egyik megteremtője, fáradhatatlan buzgó fej-
lesztője és müvelője, Pásztory M. Miklós, 
életének delén, alkotó erejének teljében ki-
dőlt az élők soréból. Halálóval szinte pótol-
hatatlan veszteség érte a magyar filmművé-
szet minden ágát. 

Pásztory M. Miklós tizenöt évvel ezelőtt, 
harminckétéves korában kapcsolódott be a 
film világába. — Ekkor 
építette meg saját tervei 
szerint a népszínház-
utcai „ E l d o r á d ó " -
mozgót, melynek mind-
máig is tulajdonosa 
volt. Mint ifjú mozgó-
szinház-tulajdonos.mór 
két év múlva ujabb 
terveit váltotta valóra a 
filmmel kapcsolatban, 
melyet rajongásig sze-
retett és melyért élt és 
halt. Filmre vitte a 
magyar népszínművet 
és ezzel megteremtette 
a magyar népszínmű 
reneszánszát. — Ezer-
kilencszáztizenkettőben 
rendezte meg „A szö-
kött katoná""t. Ez a 
film volt Pásztory 
Nemzeti filmvállalatá-
nak első filmje. Rövid-
del ezután Korda Sán-
dor társaságában Bródy Sándor „Lyon 
Led"-ját filmesítette meg, melyet a „Falu 
rossza" követett. Sikerein felbuzdulva, meg-
vásárolta Kordával dr. Janovics-tói a ko-
lozsvári Corvin filmgyér budapesti fiókját és 
megalapította az önálló budapesti Corvin 
filmgyárat, melyet Strasser Richard-da\ kar-
öltve ő fejlesztett és épített ki a mai nivóra. 
A Corvin égisze alatt rendezte a „Piros 
bugyelláris"-t, a „ Csikós"-t, Hall Caine regé-
nyét, „A tékozló fiu"-1 és a „Petőfi-ciklus"-t, 
melyben öt gyönyörű Petőfi-verset keltett 
életre a vásznon. Közben a Corvin kereske-
delmi igazgatását és kölcsönosztélyát irányi-

Pásztory M. Miklós 

totta és vezette zsenialitással és szakértelem-
mel. Az elmúlt szezonban ismét kezébe vette 
a rendezői botot és két filmmel gazdagította 
a Corvin repertoárját. Ez „A kétlelkű asz-
szony" és „A végszó". Néhány hónappal 
halála előtt vált meg a Corvintól, melyet 
megalapított és naggyá fejlesztett, hogy Pász-
tory filmvállalat néven uj vállalatot alapít-
son. Fölelevenítette a „Piros bugyelláris"-t, 

melyből szkeccset for-
mált és a „Csikós"-t. 

Néhány hét előtt ér-
kezett haza Pásztory 
torokgyulladással Ber-
linből. Betegsége hama-
rosan súlyosbodott és 
különböző kompliká-
ciók álltak be, melyek 
megtörték erős szer e-
zetét, ugy, hogy a leg-
gondosabb és legoda-
adóbb ápolá . s sem 
menthette mór meg az 
életnek. 

A magyar filmművé-
szet legszorgosabb, fa-
natikus rajongójának, 
Pásztory M. Miklósnak, 
frissen hantolt sirjónál 
szomorúan hajtjuk meg 
mi is a kegyelet zász-
laját. 

Pál Oszkár 

VALUTA. Szenes Béla irta 
haza Bécsből, hogy egy nem 
éppen különös, de nem is 
mindennapi eset történt vele 
egy bécsi világárusboltban... 
Cserép cikláment vett a fele-
ségének és közben az egyik ág 

letört. Sebaj, gyorsan visszadugták a nedves 
földbe és amig Szenes osztrák koronában 
kiszámolta és az asztalra olvasta a cehhet 
— a letört ág uj gyökeret eresztett. 
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Gunnar Tolna es és Chaplin 
Gumiár Tolnass 

és Chaplin az idei 
szJZDnba : a Kama-
rában íj nepelték 
legszebb diadal-
jaikat. Kettőjük 
neve szi te össze-
fo:o'.t a;z3i a nö-

vekedő r.é;~s:e ü éggé", mely lek fővárosunk 
E legelső, nivóban és művészi teljesítmény-
ben egyre emelkedő mozgóképszínháza ör-
Ivend. Ä mostani programm keretében a 
két vílághínü star olyan alakítással, olyan 
milliöjü és olyan cselekmémjü filmeken lép 
a közönség elé, hogy eddigi sikereiket is 
felülmúlják. 

Gunnar Tolnaes darabja, a »Mihvész mú-
zsája« izzó és lüktető szerelmi történet, 
latnély Észak nyugodt és derűs világából 
Itália forró és mámoros, szenvedéllyel túl-
fűtött atmoszférájába ragad minket 

Victor Albert, a tehetséges szobrász el-
nyeri az Akadémia nagy öszlöndiját, a.-neiy 
lehetővé teszi, hogy Olaszországba utaz-
zék. Victor nehéz szívvel válik meg sziül> 
tjöldjétől, ahová annyi kedves emlék fűzi őt. 
Szive Margaréteérí, Hassing hajóépítő lányá-
ér t dobog, aki gyermekkori játszótársa volt. 
A leány rábeszélése után végül is rászánja 
magát, hogy Itáliába megy. Magával viszi 
Margarete igéretér, hogy hü ma a i hozzá. 
Telve ambícióval telepszik le az if jú művész 
Rómában, ahová barátja, Gregor, a leáry 
unokafivére is elk ;séri. Victor azonban ha;z-
Italan várja a leveleket szerelmesétől, semmi 
íiir sem érkezik. Egy Lings nevű 'keres-
kedő ugyanis, aki szintén szerelmes Mar-
igaiélébe, szövetkezett Gregorral, hogy ez 
sikassza ei a fiatalok leveleit. Ez az oka 
léhát annak, hogy sem Victor, sem Mar-
garete nem kapják meg egymás leveleit 
lés azt hiszik, hogy mindegyikük megfeled-
kezett a másikról. Hónapok telnek el s 
amikor a leány még mindig hasztalan várja 
la hirt a szobrásztól, enged Lings udvar-
Oásának és eljegyzi magát vele. Victor vé-
letlenül értesül Margaréce eljegyzéséről és 
ettői kezdve kihat belőle a régi munkasze-
retet, hivatása iránt érzett vágya s vadul 
,*eti magát a könnyelmű örömökbe. Maria 
del la Rizzi, pompázó olasz asszony már 

(régen szemet vetett a müvézre, aki mosi 
teljesen meghódol a szép asszony előtt. 
Később1 Gregor, lelkiismeretfurdalásoktói 
gyötörve, bevallja a csúnya komédiát, 
amelynek könnyelmű fejjel részesévé tett 
(ás azonnal útnak indul ha:afelé. Éppen az 
esküvő napján é kezik meg. Marga-éie tüs-
tént leveti magáról menyasszonyi ruháját és 
bucsut mond otthonának. Rómába megy 
Víctorhoz, akit most még jobban szeret, 
mint valaha. Boldogai üdvözlik egymást a 
szerelmesek. Régi múzsája, Margavéte uj-
bói nagy alkotásokra ösztönzi a művészt. 
Maria della Rizzi nem akar belenyugodni 
•abba a tudatba, hogy Viciort ei keli veszí-
tenie, elrabolja a leányt s egy régi várkas-
tély börtö-ébe záratja az ártatlan teremtést, 
aki néhány napi fogság elszenvedése után, 
testben-lélekben megtörik és meghal... Így 
Végződik a tnüvész múzsájának szomorú 
élete... 
• Ez a szűzsé alkalmat nyújt a legszebb 
féitisz'inésznek, hogy k'merit'hetetlen gaz-
dagságú mü/észatének uj k, alifásaiba í gyö>-
nfjörködtessen bennünket. Az otthonából el-
került, démoni csábitásnak kitett, alkotása 
és szerelme között vergődő festő alakját 
olyan megrázó realizmussal, annyi igazság-
gal és annyi tisztult érzéssel varázlsolja 
elénk, hogy a gyönyö.ü felvételek, a mo-
rajló tenger, a pálmaligetek, a norvég 
fjordok kristálytiszta öblei és a nagyszerű 
parinerek összjátéka csak keretül szolgál-
nak és még jobban kidomborítják az ő 
alakját. 
, Chaplin kétfelvor.ösas burleszkije, a G''.ap-
iin Mint díszítő a publikum különleges 
érdeklődésére tarthat számot, men egy 
Amerikai filmgyár műtermébe vezet el blin-
ket, láthatjuk a rendezőt, a színészeket, 
az operatőrt munkaközben, láthatjuk aa 
amerikai filmgyártás csodás technikai esz-
közeit, közben pedig mindenütt megjele-
nik, mindent összegabalyít, mindenből torz 
komikumot, kacagtató helyzetekei vált ki 
egyetlen szemrebbenésével, egyetlen gesz-
lusával, harsogó nevetési és jókedvet tá-
maszt Chaplin, mindannyiunk kedvence és 
legmeghittebb barátja, aki már annyi borús 
óránkat deriteite tel. 
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A faun 
Rz Uránia volt az első magyar mozgó-

képszínház, amely meiészen kísérletezett a 
mozíreprizekkel. Roppant szerencsés kézzel 
választotta ki a legpompásabb filmeket. 
Mindegyik eddigi reprize hatalmas sikert 
aratott, akárcsak a premiereken. Csak az a 
különös, hogy eddig magyar munka nem 
szerepelt e repriz-miisorán. Legnagyobb oka 
ennek az, hogy nem voltak jó magyar fil-
mek. Fel kell jegyeznünk azonban, hogy 
ezerkilencszáztizenhétben a magyar film-
gyártás olyan nivón állott, hogy elkészít-
hette a legjobb magyar mozidarabor, A 
faunt. Äzöta jobb' filmet nem is készí-
tettek s ennek legfényesebb dokumentuma, 
hogy éppen a Faun az1, amit az Uránia 
oly sok idegen darab után felujit. Ebben 
természetesen és elsősorban nagy szerepe 
van Ä faun brilliáns témájának, amely 
szinté kinálja magát a mozivászonra. Ér-
dekes, hogy éppen magyarok, Vajda László 
és Falk Richárd voltak azok, kiknek eszébe 
jutott szcenáriumot lirni Edvard Knob-
íauch ragyogó témájából. Köréjük a ki-
tűnő nevek olyan hangzatos csokra gyűlt, 
akik raa már mind vezetői a filmgyártási ak 

és játszásnak. Korda Sándor remek ren-
dezéséhez Márkus László tervezete Ízléses 
és meglepő diszleteket. fl szereplők közüi 
Rajnai Gábor az egyetlen, aki színpadon 
is játszotta már ezt a szerepet. Lenkeffy 
Ilea, a legszebb és legtökéletesebb magyar 
moziprimadonna, Somlai Ärtur, Gyárfás 
Dezső, Horváth Paula, Ághy Erzsi, Hor-
váth. Jenő, tiartos Gyula, Hajdú József és 
iDucret János neve disziti a szereposztást. 

Ä faun exotikus, színes meséje filmen 
még jobban kidomborodik, mint színpadon. 
Rz író intencióit még hívebben és tökéle-
tesebben lehet visszaadni és a természet rej-
teti életébőt vett titkos meglátásokat mind-
jobban kihasználni. R színpad legnagyobb 
valószínűtlensége a faun beszélni nem-
tudása a mozi némaságán azonnal meg-
semmisül és helyet ad a mindent kifejező 
mozdulatnak, amely sokkal inkább és ter-
mészetesebben simui a faun különös és 
fantasztikus miivoltához. 

R jövő szombaton veszi repriZSre az 
Uránia R faunt és ugyanekkor megy a 
Mozgókép-Otthonban is. Äz Uránia azon-
kívül a Mesebeli hercegnőt is ismét mïi-
sorára tűzi, melynek hálás főszerepét Agnes 
Rí)res játssza. 

Lenkeffy Ica, Somlai Arthur és Rajnai Gábor a „Faun"-ban 
Uránia Corvin-film Mozgókép-Otthon 
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A kis Cia kálónál 

Jatzkó Cia 

A mult héten mutat-
ták be „A kis Cia ka-
tonái" cimü da los film-
játékot, amelynek hihe-
tetlenül nagy sikere volt. 
A bemutalón megjelent 
Auguszta főhercegnő is, 
aki ugy nyilatkozott, 
hogy ez egyike a legked-

vesebb, legszebb és legjobb magyar 
szkeccseknek, amit ebben a szezonban 
látott. Végtelen b á j o s ez a da los filmjáték, 
amely két sz ínpadi és két f i lmrészből 
áll. Kedves , közvetlen, finom, mula t sá -
gos. A kis Cia a legdrágább je lenség a 
sz ínpadon , mosolyogni és könnyezni 
kell, amikor megjelenik és ahogy éne-
kel, táncol , beszél, nevet — ellágyul a 
néző a meghatotlságtól. Annyi szive 
van ennek a csöpp gyermeknek és olyan 
t emperamen tuma , hogy szinte b á m u l a -
tos. 0 viszi ez egész da rabo t . 

A k a t o n á i ? Elsősorban a nagyap ja , 
bá ró Salánky Antal huszárezredes és 
az édesap ja , aki ugyan a z egész d a r a b -
b a n nem kerül elénk, mert fogságban 
van Oroszországban, de akit azéi t ott 
érzünk, akit ismerünk és szeretünk a 
ki$ Cia szeretetén é s vágyódásán ke-
resztül. És kivülök van még sok kato-
n á j a Ciának, masza tos utcagyerekek, 
olyan pöttöm jószágok, mint ő maga , 
akiket erélyes kézzel ő dirigál, ak iknek 
kapi tánya, ezredese , tábornoka, királya. 

Ka tonacsa ládból való, ap ja , nagy-
a p j a katona, akiktől el tanulta a l a t o n a 
virtust: parancsol , kommandiroz , exerci-
roz. És a kis gyerekhadserege vakon 
megy u tána , harcol érle, megvédi őt. 
Nagyon szeretik apró. rövidszoknyás , kis 
generál isukat . A l e g b á j o s a b b hadsereg 
ez, a l egdrágább ka tonák a világon. 
Cia büszke is r á juk! 

De már a kis Ciának is meg v a n n a k 
a m a g a gondjai , nem 
a hadseregével , hi-
szen a hadse reg ke-
re tében nagyszerűen 
megy minden, n e m 
is anyag i gondok, 
h a n e m szívügyek ag-
gasz t ják . - Nem kell 
megijedni. A kis Cia 
n e m szerelmes, en-
nél sokkal okosabb , 

Várnay László h a n e m az a n y j a és 

J. Horváth Manci 

nagyapja S2ivügye 
okoz neki gondot. A 
nagyap ja engesztel-
hetet 'eftül gyűlöli Cia 
édesanyjá t , mert Cia 
é d e s a n y j a va lamikor 
sz ínésznő volt és az 
ezredes nem akar ta , 
hogy a fia színésznőt 
hozzon a házhoz . De a fiu, Elek a z 
a p j a aka ra t a e l lenére is feleségül, 
vette és boldogan éltek egyült, amíg a 
hábo rú kitört. Az öreg ezredes a z o n b a n 
nem akar t tudni menyéről. Mikor a há-
ború kitört, a z a p a és fiu együtt vonul-
tak be, kimentek a frontra, onnét a z 
öreg épségben h a z a került, a fia ellen-
ben orosz fogságba esett. Hosszú éve-
kig nem hallott s emmi hírt a fiáról, 
menyét és unoká j á t pedig n e m akar ta 
látni. Azonban a f ia ta lasszony minden-
képen azon volt, hogy apósáva l kibé-
küljön és kitanította a kis Ciát, hogyan 
közelítse meg a nagyapjá t . De a kis 
Ciának nem kellett sok tani tás , addig 
ügyeskedett , okoskodott, olyan kedves, 
bá jos , d rága volt, hogy a n a g y p a p a ha-
mar elfelejtette a haragját és boldogan 
ölelte magához Ms kócos unoká já t és 
a helyes l iatalasszonyt. A boldogságuk 
a z o n b a n csak akkor lett teljes, mikor 
hirt kaptak a z elveszettnek hitt fiúról. 
Boldogan várták a percet, amikor a fiu, 
az apa , a férj haza jön . 

„A kis Cia katonái"-t Adorján László 
irta, zenéjét Jatzkó Rezső, a főszereplő 
Jatzkó Cia é d e s a p j a szerzette. Az ezre-
dest Szomory Miklós játssza, a fiatal 
a s szony szerepét J. Horváth Manci és 
az ezredes tisztiszolgáját, aki fontos 
szerepet tölt be a d a r a b b a n , Várnay 
László igaz művészettel a lakí t ja . A ren-
dezésért Balogh Bélát illeti dicséret. A 
b á j o s f i lmjáték m o s t indul el d i a d a l m a s 
körú t já ra a vidéken, 
hogy ősszel vissza-
térve Budapestre , 
egyik legelőkelőbb 

mozgóképsz ínhá-
z u n k b a n kerüljön 
színre. 

Csupa bá j , v idám-
ság, ötlet ez a film. 
Biztos, hogy min-
denütt nagy s ikere 
lesz. Szomory Miklós 



Még egy hétig Zé-Zé 
' Két leányról sziói a »Zé-Zé«, két párisi 
kislányról, akik mind1 a ketten a legkülön-
bözőbb karriért futják be. Az egyik a leg-
ragyogóbb nagyvilági életet éli, csupa 'äröni1, 
láz, mámor ez az élet, csupa fény! és 
pompa, parfőmök, selymek, autó, ékszerek, 
minden, ami (elkápráztathatja a nőt. R 
másik elzüllik, Paris külvárosában tengeti 
életét, nyomorog, szenved, vergődik a 
szenryben, mocsarakban, a külváros fertő-
jében, amely megmételyez. 

Izgalmas, különös, érdekes a film ki-
bontakozása, tele van meglepetésekkel, nem 
Várt, nagyszeiiü fordulatokkal. A »Zé-Zé« 
iPierre Decourcelle regényébőt készült, a 
filmi rendezője, <M. h . Pouctal irta á t 
filmre, aki filmje nagy sikerét már nem 
élvezhette, mert mielőtt még szinre került 
— meghalt. A film szereplői a legjobb 
francia színészek. A »Zé-Zé« Európáján 
már majdnem mindenütt szinre került a 
legnagyobb sikerrel, ami érthető is, mert 
igazi irodalom1 a meséje, 

A y>Zé-Zè« sikere oly nagy, hogy az 
'Ontnia még egy hétig fogja játszani az 
első és második rész együtt, egy műsor 
keretében. 

Madge Kennedy 
a Tó moziban 

Az amerikai humornak egyik legkedve-
sebb megnyilatkozása ä most diviätozö pri-
imadonnaszövetség. A mozi hősnői közlött 
ißz a hármasszövetség vezet, melynek tagjai 
Mary Pick ford, Mabel Normand és Madge 
Kennedy. Ez a három művésznő »vezet.«; 
Vezet minden tekintetben, ök ka-oják a 
legnagyobb fizetést, ők játsszák a legbril-
liánsabb szerepeket és ők uralják ugy a 
sajtó, mint a közönség legteljesebb elis-
merését. Mind1 a három nevet kitűnően 
ismerik a magyar mozilátogatók is. A 
Tóntozi legközelebbi műsorán a nagy ame-
rikai trifolium harmadik tagja, Madge Ken-
nedy szerepel az Uf urnö, régi inas cimü 
filmjátékban. Két fiatat szív szerelme egy 
WeS kastélyban, hat felvonásban, igy ha-
tározza meg a magyar kiadás ezt a bájos 
jés romantikus filmdarábot. A Magyar-osz-
trák filmipari részvénytársaságé ez a film, 
amely most valósággal elárasztja reper-
toárjával a budapesti mozikat. És mél-
•tán vásárolják annyira a filmjeit, mert hálá-
sabb műsorokat nem is lehet tán össze-
állítani, mint épp a »Magyar-osztrák« film-
jeiből. 

MADGE KENNEDY 
az „Uj urnő, régi inas" cimü film főszerepében 

Magyar-Osztrák film Tómozi 
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A Carmencila és Halói-
tánc a Kerlmoziban 

1 A Kertmozi jjöívöheti műsorát, hétfőtől 
(hétfőig két hatalmas dráma tölti ki. Mind-
két darab küliQin-külön is egy-egy szen-
záció. Az első, a Carmencita, Wanda Treu-
\/rtannal a főszerepben. Maria Morgan, öcs-
Csével aggódva várja vőlegénye értesítéséi, 
aki a déli tartományokba utazott égy ezüst-
bánya, kiaknázásához. Hosszú várakozás után 
végre kézhez kapnak egy levelet, amely-
ből megtudta, hogy vőlegényét halálraítél-
t é i Azonnal felkeresi az elnjöiköt, akitől 
sikerüli is egg parancsot kapnia, mely sze-
rint a kivégzést mindaddig el kell halasz-
tani, mlg ártatlanságát bebizonyitani nem 
tudja. Mária azonnal vonatra öl, de őt 
lis elfogják, de végre is sikerül őket [meg-
győzni mindkettőjük ártatlanságáról és ki-
szabadulnak. 

A második film, a Haláltánc, egyike a 
legnagyszerűbb mi ztikus drámáknak. Aiolet-
ta Nupierska, Fritz Qreiner, Litte Lowring 
(és Viktor Gehring játsszák a főszerepeit. A 
issüzséje a következő: Egg óceánjáró hajjó, 
amelyen t(öíbbek között Christoph Webster 
professzor is utazik, egy lakatlan szigetnez 
ér. Ä professzor csolnakba száll, hogy fei-
Ikutassa a szigetet. Közben a hajói kapitánya 
szerelmével ostromolja a tudós fiatal felesé-
gét, aki azonban ellenáll a kísértésnek, 
Inert itnádfja a férjét. Az indulás előtt meg-
lát ják a professzor csónakját egyedül, min-
denki azt hiszi, hogy elpusztult. A hajó to-
vább megy, közben a kapitány egyre job-
ban lüldjöjzi a nőt, aki emiatt egy ízben 
csaknemi le is szúrja. Egy öreg tengerész 
meglátta ezt és minden erejét latbavetve, 
'kiszabadítja a nőt. Csolnakon együtt indul-
j a k a fé r j felkutatására. Sikerüli is megia-
lálníok, siralmas körülmények között. Egy 
fiatal leányi tar t ja hatalmában, aki szerelmes 
lett a tudósba; feleségét és a matrózt el-
akarja pusztítani. Azonban ez a terve nem 
sikerül. Ugy a fiatal párnak", mint az öíreg 
matróznak sikerül megmenekülni. A fiatal 
leány a tudós elvesztése fölötti bánatában 
(öngyilkos lesz. 

A Kertmozü ezen a két nagyszerű drámán 
fcivüj, bemutatja a »Hiradó« keretében, a hét 
nevezetesebb eseményeit is. A legutóbbi; 
nagyobb futballmérkőzéseket, az (összes neve-
zetes sporteseményeket, azonkívül az ósz(-
szes aktuálitásokat, igy az elmúlt hé"- min-
den politikai és társadalmi eseményéi. 

LANDAU ERZSI, művészi képeiről elő-
nyösen ismert fényképész, hosszabb párisi 
tanulmányútja után hazaérkezett és ot„ szer-
zett© lsőrangu tapasztalatait felhasználja, 
folytatja felvételeit a Ferenc Józsefe-rak-
par t 12. szám1 alatt lévő elegáns műter-
mében. 

Az élőhalottak 
A Royal Apollóban szombattól szombatig 

|E. W. Horming szenzációs kalandorregé-
Inyét játsszák, a főszerepben, a kiváló angol 
Imoziszinésznővel, Catherine Calvert-el. Az 
angol szigetország elhagyott pa r t j a i , a pom-
pás Kirly-kastélyban él Francis Rattray, 
az előkelő kalandor, aki három' cinkosa — 
Santos, Harris és José — segítségévei, 
milliókra menő vagyont harácsolt össze. 
Santos egy napon merész terwei álliioti be 
Rattaryhoz. Az a szándéka, hogy a Mel-
(bourneban vesztegelő aranyszállitmányi el-
rabolják. E célra elkéri Rattray hajójját, 
mert erre a hajóra akarja átiakatni az 
aranytranszportoi. Rattray hallani semi akar 
a tervről, de mikor Santos megfenyegeti, 
hogy mostohaleányát, Évát nem adja hozzá 
feleségül, enged a kényszernek. A tervet 
ivégre is hajt ják, azonban a banditák nem-
(is sejtik, hogy a hajó egyik utasa George 
Cole ügyvéd, aki utköizben beleszeretett 
Évába, mégmenekült. A fiatalember be-
tege lesz a rémes hajókatasztrófának, majd 
orvosi tanácsra vidékre költözik. Később 
találkozik Ratiayval, aki attói fél, hogy 
(Cole tud' a bűnös kalandról s attól való 
félelmében megtigyélteti. Cole észreveszi, 
hogy Eva, akit halottnak hitt, Kirly kas-
télyában tartózkodik,, ahol fogva tartják, ne-
hogy árulója lehessen a kalandoroknak. Eva 
titokban találkozik az ügyvéddel. Amikor 
Rattray ezi megtudja, elfogja Coléi, ie-
•csukatja és halálra, itéli. Közben arrói is 
értesül, hogy az ügyvéd1 a leány kezére 
pályázik. Az utolsó pillanatban azután meg-
érkezik a segítség. A gonosztevők a tör-
vény kezére jutnak, csupán Ratiraynak 
Jsikerül megmenekülnie a börtön elői és 
knegbánőn eddigi bűneit, számkivetésbe in-
dul, hogy uj, becsületes életet kezdjen. 
Cole pedig feleségül veszi Évát, akinek 
'közben szintén megtetszett a fiatalember. 

AZ ERÉNYINE ROSSI ROSINA ének-
iókola növendékei vasárnap délelőtt ez 
Apolló-Szinpadon tartották harmadik (év-
záró) nyilvános hangversenyüket. Az iskola 
már több, mint husz év óta áll fenn és 
'ezalatt az idő alatt a legelső helyei vívta 
'ki fnagának1., A legjobb o'asz módszer szerint 
tanitanak, ami a vasárnajp délelőtti elő-
adáson éreztette is hatását. A kitűnő együt-
tesből kitűntek: Sándor Bözsi, Balogi Ba-
lon hy Károlyné, Polnay Magda, Sándor 
Anna, Saásdy Alice, Kubányi György, Rá-
(kosi Ráliossy Olga, Mafting Ilona, Balta 
Mária, Drucke'' Manci és a többiek is mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy a nagyszerű 
énekiskolát az eddiginél is előnyösebbszín-
ben tüntessék fel. 



R. LENKEFFY ICA BALATONFÜREDEN Kurzweil balatonfüredi 
fényképész felvétele 
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krémjével töltötte 
meg Balatonfü-
red vendéglistá-

éi* ját. Micsoda 
V emlékei járnak 
jjXi a múltnak a 
K parti sétá-
"Mlypr nyon, a fü-

redi vén fák 
lombjai 

Tavasz Balatonfüreden — nem a legnagyobb pleonazmus ez? Hisz a tavasz Balatonfüred 
és Balatonfüred meg a tavasz ! Az illatos, virágos tavasz, mely kék egével, zöld lombjai, 
val a boldogságot varázsolja a magyar tenger hegyes-dombos partjára. A gondatlan igé-
retteljes tavasz, amely bánatot felejtett, reményeket fakaszt, feloldja a szivet a hétköznapi 

élet bilincseiből, a ter-
mészet mérhetetlen 
szépségében. 

Mégis, mintha e ta-
vasz hosszú évek után 
csak most érkezne el 
igazán a maga valódi 
pompájában Füredre. 
Mintha egy mély letar-

Tavaszi képek Füredről Németh Mihály balatonfüredi fényképész felvételei 

gia ulán most tá-
madna fel újra 
itt a hetvene 
évek-

vidám w 
és no- 1 

bilis 
fürdő-
élete, 
az a 

boldog 
letűnt 
világ, 
amely 
a ma-

gyar-
ság 



Tavaszi képekIFüredről ffcNémeth Mihály balatonfüredi fényképész felvételeî  

alatt, a szinkör régi falai tövében, a csónakházak visszhangzó dongái alatt ! Mennyi nyár 
boldog sóhajtásai, mennyi Anna-bál forró suttogásai lengenek a kékvizü Balaton gyöngyház-
szinü párájában 1 Es ezek az emlékek most mind újra élnek és felragyognak a régi békebeli 
pompában. Béke ! Valóban a béke az, ami Füreden várja és elkápráztatja a látogatót. 
Az erdőkoszoruzta hegyek, a fenyvesligetek, a pompás sétautak, a hotelek, a szanatóriu-
mok, az életetadó források, mind a betegek, üdülők és nyaralók számára igyekeznek a régi 

gondtalan fürdőélet 
illúzióját visszava-
rázsolni. A betegek 
gyógyulást ' találnak 
itt a legmodernebb 

I fürdőkben, gyógy-

módok-
ban, ivó- és 
légkurában, az üdü 
lók csendet, pi-
henést, nyu. 
galmat, 

/ a nyaralók 
pedig szóra-

kozást és a nyári 
mulatságok összes-

ségét, Mert Balaton-



Tavaszi képek Füredről 
Németh Mihály 

balatonfüredi fényképész felvétele 
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füred igazgatósága mindent elkövet, hogy a 
fürdővendégek mindenképpen jól érezzék 
magukat a telepen. A természet paradicsomi 
csodáin kivül napról napra uj meglepetések 
várják a publikumot ugy sport, mint szóra-
kozás szempontjából. A sportélet különösen 
fejlett az idén Balatonfüreden. Egymást érik 
a kellemesnél kellemesebb csónakkirándulá-
sok, versenyek, tenniszparthiek. És mindezek-
hez friss erőt és nagyszerű energiát ad Füred 
pótolhatatlan levegője, amelynek a hegyek 
és a víz összetalálkozása csodálatos össze-
tételt ad. 

A füredi tavasz szépsége már most május-
ban a legnagyszerűbb társaságot csalta le 
Balatonfürédre. Lenkeffy Icával az élén itt 
van mindenki, aki számotlevő szerepet ját-

szik a pesti zsurokon és premiereken. És aki 
ott van, a régi fák árnyékában az igazi bol-
dogságot találja meg, amelyet nem tud ilyen 
békebeli mérelekben meghozni semmi, csak 
a balatoni május ! 

Mit vigyünk: az útra 
olvasni? 
lncze Sándor: Magyarok Ame-

rikában m K 
Bónyi Adorján: A sárga kastély 132 « 
Goethe válogatott munkái: 

1. Egy szép lélek vallomásai 99 « 
Couiths-Mahler: Forgószél kisassz. 99 « 
Bain F. W.: flmiaz álomban va'.óság 77 « 

Dosztojevszkij : Golyadkin ur hason-
mása 121 « 
Kaphatók a Színházi Élet boltjába"1, Vit., 

Erzsébet'-körut 29. 
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Nyaralási pályázat 
A legszebb fürdőző nő, a legszebb csoportkép, 

a legvidámabb nyaralási jelenet 
A nyaralás az élet legszebb gyö-

nyörűségei közé tartozik. Az utóbbi 
években már nálunk is egyre erősö-
dött jelentőségében a nyaralás prob-
lémája és ezzel együtt a nyaralás 
ötletei is gyarapodtak. 

A Színházi Elet a mult nyáron is 
igen sok képet közölt pompás és 
eredeti nyaralási jelenetekről, fürdő-
kosztümökről, amelyeknek viselői 
bátran dicsekedhettek el az Ízléses 
és elegáns jelzővel. Az idén az a 
szándékunk, hogy a nyaralási újság 
keretében fokozottabb mértékben he-
lyet adjunk az ilyen nyaralásra vo-
natkozó feltételeknek. Ebből a célból 
pályázatot irunk ki, amelynek célja, 
hogy olvasóink küldjék be hozzánk 
nyaralási felvételeiket, akár amatőr, 
akár professzionista fotográfus mun-
kái azok, A felvételeket közölni fog-
juk és pályadijat is tűzünk ki, még 
pedig háromfélét, igy a pályázatot is 
három csoportra osztjuk, tehát három 
első dij is van. 

Az egyik elsődijat, az kapja, aki a leg-
vidámabb és legötletesebb nyaralási 
felvételt küldi be hozzánk, a másikat a 
legizlésesebb, legművészibb fürdőkosz-
tüm viselőjének Ítéljük, a harmadik 
pedig a legjobb csoportfelvételnek jut. 

A zsűriben : Hatvany Lili, Petráss 
Sári, Harsányi Zsolt, Angelo mester 
és a „Szinházi Elet" szerkesztője 
vesznek részt. 

Első dijak : művészi kivitelű diploma 
és egy huszkoronás arany. 

A p á l y á z a t o k Köz lésé t m á r j u n i u s 
e l s ő he té tő l k e z d j ü k el é s fo ly ta tn i 
f o g j u k m e g s z a k í t á s n é l k ü l e g é s z e n 

a nyaralási szezon befejezéséig, illetve 
szeptember elsejéig. 

Kérjük, hogy a beküldött képek-
kel együtt, a pályázó nevét, valamint 
a felvétel helyét és idejét is közölje. 

Nyári ruhák 
(Weiner és Grünbaum kreációi) 

Mielőtt lezárná a podgy ászát 
ne felejtsen el rendelni 
nydii divat-, sport- és 

cipőket 
Szilvássynál^tf Pál-u. oldal 

E URÓPAI 
ÂRU- ES PODGY PODGYÁSZBIZTOSITÓ R. T. 

Budapest, V., Eötvös-tér 2 
Pídgyász-, áru-, ékszer-
es balesetbiztosítások ,1 

A legkellemesebb " H M l H f H M " s z á l l o d a é s p e n z i o 

balatoni nyaralóhely Q I ] I Q I M | 1 B a l a t O I t l e l I é l l 
Igazgató: K e n y e r e s Sándor 
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Gyerünk as Angol-parkba ! 
— Itt vannak az uj attrakciók — 

Az Angol park olyan íogalotn ma már 
Budapest nyári életében, mint a Margit-
sziget, a Hűvösvölgy, vagy akár a dunaparti 
'korzó. Nem lehet elképzelni Pestet az 
Angolpark nélkül, mint ahogy nem lehetne 
(Párist a Montmartre, vagy Bécset a Práter 
nélküli. Ha jön a tavasz és a májusi szellő 
meglebbenti a zordon, munkában elfáradt 
pesti polgár arcát, egy mondat fakaszt 
'derűit mindenfelé, egy mondatban szakád 
fei az egész város teli letargiája boldogan 
és repesve: 

— Gyerünk az Angolparkba! 
Ezt mondja a színházi öltözőben egyik 

művésznő a másiknak, a kávéházban ezt 
mondja a jótéten politizáló vendég asztál -
társának, ezt mondja a tőzsde előtt álló 
sibèr a másik sibernek, gróf a grófnénak, 
bakfis az udvarlójának, apa a fiának, még 
a választási küzdelem is elm este hét órára, 
mikor az Angolpark villanyfényes kapui 
kitárulnak a publikum ezrei előtt. Mert 
(kimegy erre a jóizü, kedves, egyetlen igazi 
mulatóhelyre mindenki, aki él, aki élni, 
mulatni, szórakozni akar. Odakünn paradi-
csomi kert, nagyszerű zene, pompás koszt, 
jókedv, öröm, ezer meg egy ötlet, hullám-
vasút, 'csodakerék, viziautó, Alpesi faliu, 
express ostya és még ki tudná felsorolni, 
mi minden várja a látogatót. Valóban, ha 
valaki elmegy az Angolparkba, nem fogy 
'ki nem1 egy estén, de egy egész szezonon át 
<a kacagásból. Mindennap uj meglepetés, 
mindennap valami uj trükk," — lehet a 
Pesten nyaralók számára csábítóbbat el-
képzelni ennél? 

Nem1 lehet. Hála Meinhardt urnák, az 
Angolpark megteremtőjének, ez a világ-
városi szórakozóhely már is ugy beletapaca 
Budapest lüktető szervezetébe, mintha ö is 
velünk született volna. Valóban a szivümt-
íhöz nőtt a vidámság e gyarmatának minőén 
kis zuga. 

Es ezek mellé a. régi, kedves, furcsa bo-
hóságok mellé, melyekre évek során egy 
generáció boldog emlékeinek patinája ra-
kódott, méltóan sorakoznak a zseniális és 
potnpásabbnál-pompásabb, ötletekből soha 
ki nem fogyó Meinhardtéü uj látványos-

ságai, igy elsősorban a magasvasut. Ez a 
méreteiben fascinálóan impozáns és kon-
tinentális viszonylatban is páratlanul áiló 
építmény oszloprengetegévei az első piLla-
natra valami gigantikus várkastély oö'löp-
(zétét idézi fel és csak a boldog .száguldozás 
régi ismerős sikolyai juttatják vissza a 
megbabonázott bámulót az — Angolparkba. 
Népszerűségét mi sem jellemzi jobban, 
mint az, hogy már az első napokban is a 
Várakozók hosszú sora húzódik végig a 
pénztár előtt. Azt hisszük, nem tulozunk, 
Iha azt állítjuk, hogy a magasvasutnál ked-
veltebb és látogatottabb szórakozóhelye ke-
vés lesz ta nyári Budapestnek. Ha-csaA 
— a lázasan épülő Táncpalota nem' fog 
túlságosan veszedelmes konkurrenciát csi-
tiálni a magasságoktól szédült és parkettre 
vágyó táncrajongóknak, mert eláruljuk, 
Ihogy a mindent legyőző táncláz az Angol-
parkot sem kimélte meg és a ragyogó pá-
holysorok mélyéből olyan tánctalentumra 
myilik majd kilátás, mely teljes egyen-
jogúságra tarthat Számot a nyári lige' 
rokon szórakozó helyeivel. A Táncpalota 
parkettje Természetesen kizárólag a nagy-
közönség régi óhaját lesz hivatva Kielégí-
teni, akkor, amikor a szomszédos kibővített, 
hatalmas, sátorponyvával az időjárás min-
iden szeszélye ellen teljes védielmiet nyújtó 
étterem terraszáról, a pompás és Ízletes 
vacsora után holmi shimmy-foszlányoktól 
nyugtalanított párokat fog magához csalo-
gatni, minthogy ahhoz, hogy ettől a szökő-
kutas terraszról megváljék az ember, tényleg 
csak egy ilyen nagyszerű és minden vonat-
kozásában izig-vérig világvárosi szórarfozó-
(hely ellenállhatatlan vonzóereje szükséges. 
Rövid beszámolónk keretében még a Ma-
gyar faluról kellené szólnunk, ha volna 
szótárunkban jelző, mely csábítóbban és 
méltóbban fejezné ki ennek a régi, kedé-
lyes helynek a népszerűségét, mint az a 
'hatalmas embertömeg, mely ugy ellepi az 
asztalokat, hogy a belépő elé táruló szines 
(kép önkénytelenül is a legboldogabb béke-
idők gondtalan és — ugy látszik — újra 
Visszatért hangulatát idézi fel, egész, fe-
lejthetetlen valóságában. 



45 r y SZÍNHÁZI ÉLET 

A pesti cipő és az idegenforgalom 
Az elmúlt napok valamelyikén, reggeli 

9 óra tájt, tehát belvárosi fogalmak sze-
rint a kora hajnali órákban egyik duna-
parti hotelünk bejárója elé kétfogatú kocsi 
gördült, melybői dekadens karcsúságát meg-
hazudtoló ruganyossággal, tetőtői ez alka-
lommal csak bokáig, elegáns utiruhába öl-
tözött, finom fátyolos jelenség zökkent ki 
és nappali szobát kélt. Mindez nem tart-
hatna igényt az1 említésre még ama körül-
mény ellenére sem, hogy a vendégkönyvbe 
a legjobb hangzású olasz arsiztokrata famí-
liák neveinek egyike Íródott. Utóvégre egy 
pesti grand-hotel a szin. Amidőn azonban 
a hölgy egy alig ötperces toalett után újra 
a portás asztala, előtt állott és hatalmas 
uli retiküljéből kis gyíünöltt cédulát halá-
szott elö, melyre egyik előkelő belvárosi 
cipőszalonnak neve és címe volt feljegyezve 
és a cim helyességére vonatkozó felvilá-
gosítást, valamint kocsit kért, a sok minden 
furcsasághoz szokott derék grand-hoteli 
kapuőr nem tudott csodálkozó tekintet nél-
kül elsiklani a dolog felett. 

A történet további folyama most már 
Mohácsi és Fleischer mesterek Eskü-uti 
szalonja előtt, illetve szalonjában játszó-
dik, ahol Ch. V. grófné tört németséggel, 
de nagyszerű olasz vervevel adta elö, hogy 
bécsi tartózkodása alatt egy estélyen és 
másnap a déli Kärtnerstrassen legkedve-
sebb barátnője olyan cipőkben jelent meg, 
melyeket meglátni és megszerezni egy pil-
lanat műve volt és reméli, hogy megsze-
rezni őket, szintén nem fog egy hétnél na-
gyobb időt igényelni. Miután Mohácsi es 
Fleischer mesterek részéről ez utóbbi óhajra 
vonatkozólag megnyugtató kijelentések 
hangzottak el, a bájos" grófné a szinek 
és formák oly gazdag változatainak el-
készítésére adott megbízást, melyekhez fog-
hatókra csupán a kiállitásos revük idejéből 
emlékeznek az öregebbek. 

Mit mondjunk még? Ch. V. grófné dél-
ben végigment a Váczí-utcán, megnézte a 
Szépművészeti Muzeumot és a Halászbás-
tyát, az esti vonattal vssizautazott és egy 
hét leforgása után legkedvesebb barátnője 
nem csekély örömére ő is Mohácsi és Flei-
scher készitette cipőkben taposta a bécsi 
és tapossa az olasz trottoirt. 

Koncerlhajó 
Érdekes ponttai gazdagodik május 24-

től kezdve a pesti ember nyaralási pro-
grammja. Ekkor indul meg a »koncer>.-
hajó«, amely az idei nyár legkellemesebb 
szórakozása lesz minden második szerdán. 
A Mefter egyik legszebb luxushajóját en-
gedte át az »Arböic« szerkesztőségének, 
hogy a dunai koncertekhez a publikum 
méltó keretet kapjon. így egy végtelenül 
kellemes hajóút és egy nagyszerű hang-
Verseny kettős élvezetét kapja, aki jegyei-
vált a koncerthajó. És még hozzá elég 
olcsón. Mert a hajójegy a háromórás séta-
hajókázásra mindössze 100, a koncertre 
csupán 50, vagyis összesen 150 koronába 
kerül. -

Az első koncerthajó május 24-én, szer-
dán este 6 órakor indul pompás zene-
karral és jobbnál-jobb művészekkel. Ha az 
idő kedvezőtlen volna, a jegyek a követ-
kező hét szerdájára érvényesek. A kon-
certhajón kényelmes ülőhelyek és kitűnő 
buffet «várja a Pesten nyaralókat. Jegyek 
már csak' korlátolt számban a »Konzert«-nél 
(Váczi-utca 10., telefon: 9—81.), Bárdék-

'nál és a Színházi Életnél kaphatók. 

STOÖSZFURDOROL (Kassa mellett) ér-
tesülünk, hogy ott a magyar vendégek szó-
rakoztatására szinpad épül, melyen elő-
adásra egyfelvonásosok elfogadtatnak. 

1922 SZ Kecskemét th. város 
tanácsától 

Pályázati hirdetmény 
Kecskemét th. város tanácsa a kecskeméti 

„Katona József" színháznak 1922. aug. 15-től 
1925. .-.ug. 14-ig terjedő időre való bérielére 
pályázatot hirdet. 

« 

Igazoló okmányokkal felszerelt ajánlatok 
folyó évi május hó 31-én déli 12 óráig a 
városi tanácshoz címezve, a városháza köz-
ponti iklatóhivatalába adandók be. 

A feltételekre vonatkozó részletes felvilá" 
gositással a város kulturügyosztálya szolgál, 
ahol a szerződéstervezet is megtekinthető. 

A városi tanács fenntartja magénak azt a 
jogot, hogy a pályázók közül szabadon, tet-
szése szerint választhatja ki a színigazgatót. 

Kecskemét, 1922. május hó 12-én. 
A városi tanács 

Aki lakást keres, vagy bérbe akar adni, okvetlenül hirdessen a „Színházi Élet" 
NYARALÁSI UJSÁG-jában ! 
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Nyári szezon L 
Ä háború előtti boldog időkben,, a gond-

talan abbóziai üdülőknek egyik legszebb 
kirándulása volt a hajóút Abbáziából Lus-
sinpiccoloba. Az Adriai-tenger egyik leg-
gyönyörűbb és legegészséjgjesebfo fekvésű 
szigete Lussin. A cigalei-ölbölben tiz-tizen-
lötpercnyire Lussinpiocolotól találjuk a cso-
daszép — tropikus növényekkel teleülte-
ttett — nagy) park közepén fekvő Dr. Hajós-
tféle üdülőtelepet. A minden modern ké-
nyelemmel ellátott Kurhaus ugy van épitve, 
(hogy valamennyi szobája kilátással bír a 
tengerre. Nagyszerű társalgó- és olvasó-
termek állanak a vendégek rendelkezésére. 
A télikertet — mely külön látványosság — 
fedett sétány köti össze a főépülettel. Az 
üdülőtelep ugy a nyári, mint a téli szezonra 
be van rendezve. A következő betegségek 
esetén ajánlják az orvosok: mindenféle 
idegbetegség, hisztéria, neuraszténia, neu-
ralgia, bénulások, tabes, aztán női bajok, 
gyulladások, hurutos megbetegedések, izzad-
mányok felszívódására, továbbá az emésztc-
szervek betegségei, mint gyomor-« és béi-
hurut, gyomordaganatok és fekélyek anyag-
cserezavarok, cukorbetegség, köszvény;, 
felhájasodás, fehérvérüség, hólyagbajok stb. 
esetén. A kezelés a legszigorúbban szak-
szerű és individualizált. Hizó- és fogyó-
kúrák. Hidegvüzgyógyintézet, továbbá szén-
savas fürdők és a modern therápia ösz-

S S i n p ! c c o l o b a n 
szes vívmányaival felszerelt fürdő áll a 
vendégek rendelkezésére. De nemcsak a 
'betegeknek, hanem az egészséges em-
bereknek is a legnagyszerűbb és legtökéle-
tesebb üdülést és szórakozást nyújtja a 
Hajós-féle üdülőtelep. Ehhez tartozik ugyan-
is a sansegói tengeri füirdő. A nagyszerű 
strandot családi házak, lakható légsátrak és 
kabinok raja lepi el. A strandon fekvő 
vendéglőben elsőrendű ellátásban részesül-
nek a vendégek és a Hajós-féle üdülő-
telep vendégeinek nem számítják fel külön 
az ebédet. A nagyszerfi é sszjgoru hygenikus 
berendezkedés folytán a strand minden-
nemű bepiszkitása lehetetlen. A fürdőszezon 
tartama alatt a Hajós-telepről Sansegoóa 
motorcsónakok szállítják a vendégeket, egy 
05 percig tartó igen kellemes tengeri uton. 

Az igazgatóság mindenkinek a legkész-
ségesébben szolgál felvilágosítással. Sür-
gönyeim : Kurhaus Hajós, bussdnpiocolo. 

NE MENJEN NAPRA! Napfürdő nélkül 
is lesülhet, ha a »City« drogériában, IV., 
Eskü-ut 5. Broown olajat vásárol. Ugyanott 
legfinomabb nyári toiliette cikkek legjutá-
nyosabb árban beszerezhetők. 

™ TENN1SRAKETT javítások Maurer lst-
vánnái Budapest^ Városház-utca 20. 

Dr. Hajós üdülőtelepe a cigalei öbölben 
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Sziriusz mester ŰZ idei nyárról. 
Békességgel elvonultak a fagyos szentek, 

most már teljes lázzal megkezdődött a nagy 
nyaralási előkészület. — Okvetlenül meg 
kellett tudnunk a várható hőmérőkon-
junkturát, hogy a Színházi Élet nyaralási 
újságja jóelőre tátékoztathassa olvasó közön-
ségünket, nem kell-e esetleg a téli szőrméket 
Katzer helyett magukkal vinni a Balaton 
mellé is. Nehogy esetleg téves, vagy nem 
egészen autentikus véleményt közöljünk, fel-
kerestük Sziriusz időjóst, aki mér olyan 
hosszú idők óta áll titokzatos összeköttetés-
ben az időjárás szellemeivel és aki ezen a 
téren még sohasem csalódott. 

Sziriusz mester — prózai nevén Varga 
László — Budán lakik, hivatásához stíluso-
san — a Táltos-utca 2. szám alalt. Külsejére 
nézve alacsony, sovány ember, de szemei 
rögtön elárulják a titokzatos jóstehetséget. 

— Mester, azéit jöttünk, hogy a Színházi Élet 
száméra megkérdezzük, milyen lesz a nyá-
ron az idő ? 

— Ja, ha az ugy észszerűen menne, feleli 
Sziriusz mester! A jóslás nem olyan könnyű 
dolog. Pláne az időre vonatkozólag. Ezen 
még tanulmányozni kell. 

— Hát tessék talán tanulmányozni. 
— Ja, ja, de azt nem lehet így I 
— Hát hogy, mert nekünk nagyon sürgős. 
— Sürgős, az más. Tekintettel arra, hogy 

a Színházi Életről van szó, talán megpróbál-
hatjuk. Hát kérem. 

A mester erősen összeráncolja szemöldökét, 
két kezét végigsimítja a homlokán és táltosi 
hangon beszél : 

— Tehát a nyár. A nyár kérem tulajdon-
képen nálunk nem is nyár, csak tavasz, mert 
az igazi nyár Afrikában honol, az egyenlít i 
környékén. De azért itt is van. Az idén nem 
lesz olyan, mint lavaly volt, mert a Jupiter 
és a Szaturnusz nem engedik. 

— Szép tőlük — mondom. 
— A Jupiter és a Szaturnusz ugyanis el 

fogják vonni azt a nagy hőhullámot, amely 
tavaly az olcsóságot is hozta. Május 19-től 
végig enyhe lesz, előbb azonban szél és eső 
jön, de nem sok. Juniusban már 22 fokig 
felmegy, különösen 21-én, mert ez volna a 
nyár kezdete, de hát az ilyen csillagászali 
dátum nekünk nem határoz. Junius 26-án 
nagy vihar, de öt órára már szép idő és 
szivárvány. 

L'ART ET LA MODE V., Kálmán-utca 2'1. 
Modell kalapszalon újdonságai állandóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakitások 
Is rendelhetők. 

Balatonberény 
fürdővállalat 
megnyílik Junius 10. 

(nagyszálloda) 

Penzió-rendszer, első endii konyha házikeze-
lésben. Elő- és utószezonban szobaárakból 25°,o 
kedvezmény. Felvilágosítással szolgál a fürdő-
igazgatóság, Balatonberény (Somogy-megye,) 

Franzensbad 
Hotel WeíIburg 

Napi penzió szobával 40 cseh korona 
Kitűnő konyha. Napos szobák. 
Egy perc a Kurparktól. 

_ 

Vigszin ház-étterem 
kerthelyisége , 

megnyílt Esténként 
id. Kóczé Antal muzsikál. 

Tulajdonos : Kertész Jenő Endre 

Uodásztonya uendéfilö 

Nyári 
fürdőruhák 
kötött sportruhák 
selyemjumperek 
harisnyák 

nagy választékban kaphatók 

Berkesnél 
Deák Ferenc utca 13 

Kirándu-
lók fig 
mébel 
Zugligeti-ut 22. A 81-es villamos végállomástól 5 perc 
Gyönyörű árnyas kerthelyiség. Kitűnő magyar konyha. 
Fajborok, Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigányzene 
D a j k a F e r e n c , vendéglős (Ttoyal-Orfeum v. főpincére.) 

Megnyílt az újonnan átalakított 
Márvány-hattyu vendéglő 

gesztenyefás k e r t h e l y i s é g e Márvány-Utca 19 
kalocsai H o r v á t h G á b o r elsőrendű cig nyzenekaiával. 

Gyönyörű te rasz. Kitűnő francia és magyar konyha. 
Elsőrendű fajborok. Haggenmacher-féle sörkülön-
legesséek, Tulajdonig: Detssaer EmiI 
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A mester kifelé mutat az ablakon és misz-
tikusan folytatja : 

— Északról jön és délre megy, de roppant 
erős lesz. Julius első napjaiban nagy meleg 
27 fokig 9-én eső és szél, 17-ig enyhe derűs, 
elvétve felhő és boru. De borura jön a derű 
és 17-től végig csodaszép lesz, csak este lesz 
hűvös, mert ilyenkor a föld kihűl. Azért este 
tanácsos felöltőt magával vinni. Augusztus-
ban nem lesz meg az ugyevezett kánikula. 
Ez csak olyan képzelődés. A legnagyobb 
meleg a Szent István-dij napján lesz, amelyet 
valószínűleg Pásztorfiu fog megnyerni, mert 
a múltkori futás az nem reális. Én már meg 
is fogadtam. 

Csodálkozva hallom a mester szavait, annál 
is inkább, mert én nem Pásztorfiut fogadtam. 
Augusztus 23-tól 27-ig esős idő az egész kon-
tinensen és a Balaton mellett is, de 27-től 
egészen szeptember végéig semmi baj nam 
lesz. Derült és száraz lesz az idő, nyugodtan 
lehet aratni és a termés is kkünő lesz. 

— Valami különös utasítása nincs a mester-
nek a színészek nyaralására vonatkozóan? — 
kérdeztem a mestert. Alapos gondolkozás 
után válaszolt : 

— De igen. Mennél több nyaralási előleget 
kérjenek. 

Fürdőhinllitós a Margitszigeten 
Ä Színházi Élet az ittebei Kiss Ernő és 

Padi Job vezetése alatt álló Művészi és Kiál-
lítási r.-t.-nak egy rendkívül érdekes és 
Budapesten eddig még nem látott vállalko-
zásáról számolhat ba a kiöizönségnek. A 
részvénytársaság ugyanis június 15—16—17 
és 18 napjain — kedvezőtlen idö esetén 
egy héttel később — a Margitszigeti Pala-
'iinus starndiürdőn nagyszabású fürdökiál-
titást és toilette-, valamint fürdőruha be-
mutatást rendez. A bemutatás művészi ré-
szét Santhó Imre festőművész rendezi a 
kiállítást pedig Bodor Aladár tervezi. 

A kiállítást a margitszigeti Palatínus 
starndtürdó térti és női kabinjait össze-
kötő harminckilenc tülkére oszló folyósóján 
rendezi a Művészeti és Kiállítási r.-t. a 
legufabb fürdőruhákat és toiletteket a bu-
dapesti Művészvilág szépei fogfák a közön-
ség ezreijrek bemutatni. A rendezőség gon-
doskodik arról, hogy az ünnepség tartama 
alatt a közönségnek a legszebb és legmű-
vészibb szórakozásban legyen része. A rész-
vénytársaság igazgatósága (Vilmos császár-
u t 4'3., tel.: 115—61.), az érdeklődőknek 
te, ihó végéig szívesen rendelkezésére áll. 

T A T R A - M A T L A R H A Z A 

magaslati gyógyhely 
P e n s i o l a k á s s a l 45 c s e h kor . - tó i 
Bővebbet Budap sten. a Menetjegyin da és a Fürdő-

igazgatóság Tátra-Mat'árháza 

Dr. Lakavos Viktor szanatóriumai 

STOÓSZGYÓGYFÜRDD 
a l e g k ö z e l e b b i é s 1 e g j ut á n y o s a b b 
KLIMATIKUS GYÓGY- ÉS ÜDÜLŐHELY 
Kitűnő konyha. Színpad. Negy valutaked-
vezmény. Bővebbet a Menetjegyirodában 

ABBAZIA 
BADEN 

, l e a n e t t e " 
neues Kurhaus 

W i e n mellett 
Sanatorium „Esp ' anade" 

Egész évben nyitva ! Felvilágosítások : Buda-
pest, VI., Andrássy-ut 5. — Telefon 130—65 

A legjobb nyári konyha 

Wippner 
vendéglője a Hűvösvölgyben, 

Hétköznap is 
d é l b e n - e s t e c i g á n y z e n e ! 

Fagylalt, jegeskávé, cukrászat! 
T e l e f o n : Pesthidegkut 10 

I 

G e l l é r t h e g y i 
T ü n d é r l a k V e n d é g l ő 
/, Szirtes-ul 11. szám. Gyönyörű árnyas kerthelyiség. 
Elsőrendű magyar konyha. Pontos kiszolgálás, szo-
lid árak Külön termek. Naponta Oondi Zsiga mu-
zsikál. Tulajdonos Taxner István v. hajóvendéglös. 

Lloyd-paSota étterem 
/ f l A l f f l a l l ü l Minden este 2 óráig, vasár-
\ V 5 Ö J l I g J t s K l f J és ünnepnap délben z e n e 

Mielőtt nyaralni menne 
okvetlen látogassa meg gomí SálldOT 
(IV., Bécsi-utca 5, félemelet) divatszalonját, ki párisi 
mintára reclam saisont vezetett be üzletébe Rob-
Manteaux kosztüm és köpenyfazonokat vállal Ízlé-
ses és elsőrangú ot/irt IS -fnl Modellek már 

kivtelben JOUU T\-LUL. JQOOO kor.-tól 

e megóvást, festést és tisztítást 
vállal 

Adler Vilmos » l i e s , Hir&ly-u.$q 
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Passiójátékok Mikófalván 
A hires oberammergaui Passiójátéfcok 

mintájára a hewsmegyei Mikófalván a 
jövő héten, május 25-én megtartják az első 
magyar passiójátékokat, amelyekre nagy 
érdeklődéssel készül nem csak az ország, 
de a külflöld is. Ä passiójáték eredete a 
17. századba nyúlik vissza, amikor 1634-
ben, a németországi Oberammergau község 
lakossága fogadalmat tett, hogyiha az Ur 
megmenti őket a rettenetes ragály pusztí-
tásaitól, minden évben bibliai hűséggel fel-
eleveníti Krisztus földi életének jeleneteid 
Azóta évszázadokon keresztül betartották 
ezt a fogadalmat, ugy hogy az oberammer-
gaui passiójátékok világhírűek lettek. A 
magyar nép lelke ezer év óta fogékony a 
szent történetek iránt, színjátszó készsége 
pedig hozzátartozik lélekrajzához. Minden 
kellék együtt volt már a magyar passió-
játék megrendezéséhez, csak az alkalomba 
vártak a tervezők, hogy az ilyen nagy-
szabású és rendkívüli előkészületeket igénylő 
művészi vállalkozásnak meg legyen a kellő 
Siker biztositéka. Most érkezett el az idő, 
amikor a emberek lelke a haboru 
után fogékonyabb a biblikus történet iránt. 
A passiójátékok rendkívüli látványossága 
és művészi megrendezése hatalmas tömege-
ket fog Mikótalvára vonzani, ahol egyszerű 
földműves emberek játsszák le Krisztus 
szenvedéseit, keresztrefeszfitését és sirba-
íételér. 

Ä megnyitó előadástói kezdve napon-
kint van előadás junius 6-ig. Äz előadásokra 
vonatkozó részletes tájékoztatót itt közöljük: 

Közlekedés. 
Budapestről Mikófalvára indulás vonat-

tal a Keleti pályaudvarról, érkezés délben. 
Előadás kezdete 2 órakor, vége 8-kor. 
Visszaindulás este 11-kor. Ezek külön-
vonatok. Utazási költség 1. o. 1200 K, 11. o. 
700 K, 111. o. 400 K. Rendes vonatközie-
Jsedés oda reggel 7 óra 20 perckor és 
jeste 10 órakor, vissza reggel félhatkor és 
tnindén hétfő, csütörtök és szombaton este 

8-kor. Ezekre a jegyek ára 1. o. 1140 K, 
11. o. 660 K, 111. o. 368 K. Egerből Mikó-
talvára különvonatok és autóbuszok is in-
dulnak, amelyek vissza is hozzák a publi-
kumot. A szomszédos falvakba szintén autó-
ibusz és kocsi közlekedik. 

Elszállásolás. 
A rendezőbizottság ezer szobái foglalt 

le, ezek ára 80—150 korona. A szobák 
tegy-két-hárotn ágyasok. Szobák a rendező-
ség budapesti irodájában, (Magyar Gé-
niusz, Andrássy-ut 62.) is előjegyezhetek, 
valamint Egerben az Elszállásolási Irodánál. 

Élelmezés. 
Az élelmezésről az Egri Forgalmi Re. 

gondoskodik. Első-, másod-és harmadrendű 
ellátás kapható, ebéd már 50 koronától 
feljebb, az egri piaci árak alakulása szerint. 

Belépőjegyek. 
Egy-egy napra szóló belépőjegy ára-

a. hely 300 K, Ll. hely 200 K, 111. hely 
100 korona. Korlátolt számban a bejelentés 
soi rendjében: Diszpáholy 3000 K, közép-
páholy 2000 K, oldalpáholy 1000 K. Pá-
holyok 6 személyesek. Belépőjegyeket előre 
kell megváltani, mert esetleg napokat kell 
Ott tölteni. Jegyek csak arra a napra érvé-
nyesek, amelyre váltották. Minden egyéb 
tudakozódás a Géniusz irodájában (And-
rássy-ut 62. ). 

Itt adjuk a passiójáték szereposztását : 
Jézus — — — Kovács Gábor Sándor 
Péter apostol — Kovács Nénő Sándor 
János apostol :— Kovács Bikó Károly 
Júdás apostol — Kovács Nagy Miklós 
Kaiphas főpap — Kovács Róka Elemér 
Annás főpap — Kovács Bano Sándor 
Ptolomeus farizeus Farkas Bertalan 
Longinus cefiturix Szentgyörgyi János 
Cyrenei Simon — Kovács Barna Mátyás 
Nun tanú — — Kovács Turmándi Béla 
Mária — — — Kovács Turmándi Gizella 
Mária Magdolna — Kovács Pugiji Rozália 
Veronika — — Kovács Nagy Erzsébet 
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A buddhizmus rejtelmeibe 
vezet el bennünket Gjellerup legendás re-
génye: »A zarándok Kántianita.« A régi 
India életét ismerjük meg belőle, a maga 
torrás-tlszta eredetiségében. S a zarándok 
Káinanita története jobban, tökéletesebben 
megérteti velünk a buddhizmus lényegét, 
mint bármilyen tudományos munka. A ha-
talmas műnek ugyanaz a hatúsa az olvasóra, 
mint a »Faust«-é, vagy az »Ember trage-
diája«.-é, mert nemcsak a régi Indiát és a 
buddhizmust festi, hanem magát az embert, 
a létet és nemlétet, sői az egész világ-
egyetemet. Ä dán iró pompás müvét leg-
méltóbb helyén, a Hires könyvek sorozatá-
ban adta ki az Athenaeum, Baktay Ervin 
tökéletes és művészi fordításában. 

Egy csöppnyi gyerek 
ia hőse Oszip Dymov gyiönyörű regényé-
nek: a Viasz-gyerek, aki családja szörnyű 
t ragédiáját hi ven fölfogó gyermekleikének 
végtelenül érzékeny redői között megőrzi 
és azzai a megdöbbentő realitással adja 
vissza, amely határaiban mérhetetlenül meg-
rázó. Ä Viasz-gyerek élete folyamán csupa 
sötét tragédiát lá t : az apja öngyilkossá 
lesz, az egyik testvérét kivégzik, a másik 
Imegőrűl, ő pedig ezeket a rémes eseménye-
ikét mind átéli és a regény Írójának, Oszip 
Dymov-naV. ragyogó tollán keresztül le-
nyűgözően nagyszerű studiumot ad az ol-
vasóinak. Äz orosz iró remek regényét Bara-
bás Lóránt művésziesen fordította magyarra. 

Izgatóan érdekes 
bűnügyi regény A. E. Bull: Rádiuma, amely-
ben egy chémiai titok után való hajsza so-
'rán az emberi érzéseknek és élményeknek 
minden fázisán keresztülmegy az olvasó. 
Gyönyörűség elolvasni a pompás regényt, 
amelynek jóformán minden sorát lélegzet-
visszafojtva habzsoljuk. Bán F e r e n c gon-
dos fordítása az angol iró művészetét hí-
ven visszaadja. 

Citoyen. 

Mindhárom müvet az Athenaeum adta 
ki, gyönyörű kiállításban. Aruk a kővet-
kező: Gjellerup: A zarándok Kamianita 
180 kor. Díszes kötésben: 260 kor. Oszip 

Dymov: A Viasz-gyerek á ra : 70 kor. 40 
fill. — A. E. Bull: Rádium 20 kor. — 
'Megrendelhetők a Színházi Élet könyves-
boltjában is. 

K i s lány, nagy 
sszinésss 
— Uj Ráskai-regény az Érdekes Újságban — 

Maholnap legtermékenyebb regényirónk, 
a népszerű' Ráskai Ferenc,— mint értesü-
ltünk —• uj regényt fejezett be, melynek 
közlését már legközelebb megkezdi az Ér-
dekes Újság. A Budapesti Hirlap május 
14-iki számában mutatott rá, hogy mi a 
Ráskai-regények sikerének titka. Az, hogy 
»mindnyájan csak mesére szomjazunk s ha 
az igazi iró-talentum kedvesen, ügyesen, 
elmésen csillapítja szomjuságunkat, nagy 
hálát érzünk az iró iránt.« Í r ja ezít a Buda-
pesti Hirlap p lő kelő tollú kritikusa a 
Szerelem nyomorékjai-nak második kiadása 
alkalmából. Fokozottan áll ez a Férfisírás-
ra, melyi öt hónap alatt érte meg a második 
kiadás dicsőségét. De még a Férfisirás-nál 
5s fokozottabb mértékben terelődik majd 
a közönség érdeklődése Ráskainak uj re-
génye felé, melynek cime: Kis lány, nagy 
színész. Egy gimnáziumot végzett pesti kis-
lánynak, Jolánnak és a népszerűsége teljé-
ben levő pesti szalon-bonvivánnak, Sándory 
Zsoltnak regénye ez. Jolán személyévei az à 
lány-világ elevenedik meg a 'regényben, 
amely a Fêrfiâjràs-t is oly népszerűvé 
tette. Megjegyzendő, hogy a gimnáziumi 
lalakók, élüíkön az asszonnyá lett Bódén 
Blankával, itt is szerepelnek. Mig a bon-
vivant személyén keresztül a pesti szini-
tiskolai, színházi élet kapja olyan rajzát, 
mely ugy a megfigyelés gazdagsága, mint 
érdekessége szempontjából méltó feltűnést 
fog kelteni. 

5ir. 
N A R ( i i ? 
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Mama irátott be a sziniiskolába. Milyen 
más emberek közé csöppentem egyszerre. 
Csupa, szem, csupa száj, csupa kéz : ez volt 
az első hatás. De olyan meggyőzőn, olyan 
komolyan akart mindegyik azzal hatni, hogy 
ő hogy néz, hogy beszél, vagy hogy mozog, 
hogy az embernek mosolyognia kellett. Volt 
valami benne, ^ 
mint mikor mi 
gyerekek nagyo-
kat játszottunk 
volt. Lehet kü-
lönben, hogy én 
is ugy jöttem be, 
mint egy kis pri-
madonna, mikor 
szerénykedik. A 
különbség talán 
csakaz volt, hogy 
ők nem szerény-
kedtek, hanem' 
mindjárt nagy-
ban adták. Azt 
is láttam, hogy 
jól esik nekik, 
ha megcsodálom 

őket és ugy látszik, ezért megszeret-
tek. Hiszen másutt is szerettek engem, 
dehát itt, aki valakit szeretett, ugy adta, 
mintha azért született volna a világra. 
Először azt hittem, hogy mind holtra 
szerelmesek lesznek egymásba, de aztán 
észrevettem, hogy csak nagyokat mondanak 
és egy kicsit helytelenkedni szeretnek. Csak 
ez a helytelenkedés volt az igazi, minden 
egyéb már valami szerep abból a komédiá-
ból, hogy „tehetség". Tehetség, ahogy még 
otthon, gyerekfejjel képzelték el. Talán csak 
én nem képzeltem el semmit, csak azt tu-
dom, hogy csinosan mozgok. Hát azt kell 
mondanom, hogy mind tehetséggel jöttek 
csak én nem. 

Az egyik fiu mindjárt első nap : hogy ő 
velem akarná betanulni Romeo és Júliát és 

ugy tette össze a két kezét, mintha már tíz-
szer vallott volna nekem szerelmet. 

Mama figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert 
a színészetbe rossz lányok is keverednek. Én 
egy darabig egyebet se láttam, minthogy 
hogy igyekszenek, hogy észrevegyék, milyen 
tehetségesek. Igaz, hogy mi is szerelmesek 
voltunk az iskolában a fizikatanárba és örül-
tünk, ha hozzáfurakodhattunk egy ' kicsit és 
megérinthettük a ruháját és azért az eszünkbe 
nem jutott volna, hogy ugy ágáljunk a ke-
zünkkel, szánkkal, szemünkkel, hogy milyen 

aranyosak, ked-
vesek, édesek 
vagyunk, csak-
hogy észrevegye 
a tehetségünket 
is — mint itt né-
melyek tették, — 
dehát az is igaz. 
hogy itt minden-
ki mutatta, hogy 
milyen kifeje-
zően tud vala-
mit csinálni. Né-
melyik még a 
Márton szolgá-
hoz is olyan ara-
nyos volt, talán, 
hogy ő is kürtöl-
je, milyen igazi 
tehetség. 

Történt egyszer mégis valami, ami sokáig 
nem ment a fejembe. Az egyik tanár, — no 
a nevét nem mondhatom, — látta, hogy egyik 
fiupajtésom, mikor levette rólam a felöltőt, a 
derekamat átfogta és ugy tolt tovább, talán 
agy kicsit helyt slenkedve is, hogy leüljek. A 
tanár ugy nézett rám, hogy muszáj volt 
észrevennem. Erre én egyenesen hozzásiettem 
és nevetve a szemébe néztem, olyanformán, 
hogy no, csak nem gondol valami csúnyát ? 
0 meg, — talán nem tudott egyebet tenni, 
mert láttam, hogy zavarban is volt : — meg-

megsimogatta az 
arcomat." 

Szakmáry rajza 
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simogatta az arcomat. Mikor megfordultam, 
valamennyi leány szeme rajtam volt. De igy 
kitágulva. Hét igaz, hogy ezentúl a tanár 
mindig igen figyelmes volt hozzám és mikor 
szavaltam, talán tovább is foglalkozott velem, 
mint másokkal, aztán egyszer meg is fogta 
az államat, hogy feljebb, meg azt is súgta : 

— Akinek ilyen szép szemei vannak, az 
nézzen is rám, — de hát azért igazán nem 
gondoltam, hogy Szerdafalvi Tilla ezért gyil-
kolni szeretne. Azután mondták nekem a 
többiek, hogy erre neki oka van. ő tőle csak 
annyit hallottam, mikor mellettem elment : 

— Az még se járja ! 
Láttam, hogy egy pár leánnyal igen élén-

ken gesztikulál. Az egyik azt hozta 
hirül : 

— Azt mondta, beárul a szeretőd-
nek is, a vőlegényednek is, ha abba * 
nem hagyod. « 

Persze 
én azt se 

tudtam, 
hogy ju-
tok ehhez. 

Arra 
ocsúdtam 
fel, hogy : 
„a szere-
tődnek I" 
Ez csak 
Résán Bé-
la lehet. 
Hát ez 
borzasz-

tóan bán : 

tott, fájt. 
Nem azért 
hogy Tilla mondta, hanem mert olyan tiszta 
lélekkel szerettem Bélát, — hisz még azt se 
vártam, hogy valaha feleségül vesz, — fájt 
a szó maga, hogy »szerető". Pedig hányszor 
kellett azt a szót ugy, szavalva, elmonda-
nom. Akkor sohase fájt. Sőt lelkesedve 
mondtam. Ugy, ahogy a tanár kivánta : 

— Mindent meg kell érezni a hangjában, 
hogy mi egy szerelmes nőnek a szerető ! 

A Szerdafalvi Tillával való esetnek az volt 
a következménye, hogy két pártra szakad-
tunk, a Tilla-pártra, meg a Lili-pártra. Hogy 
Tilla a nagy tehetség. Az ő pártja nagyobb 
volt. Különösen, ha az a tanár jött be, akkor 

mindig nagyon tüntettek mellette. Szaladtak 
a tanárhoz, hogy Tilla milyen óriási volt, 
ahogy szavalt. Az egyik leány meg azt mondta 
neki : 

— Na, akit .maga felfedez, az aztán igazán 
tehetség ! 

Az én pártomban engem a Mária védett. 
Nagy, magas leány volt, a hangja mély és a 
leányok igazán szerették őt. Bátor volt, bátor 
a véleményeiben, bátor még a tanárokkal 
szemben is, egész kereken ki merte mondani, 
mikor valamit igy szavalt és nem ugy : 

— Ezt- én igy érezem. 
Nagy drámai hősnőnek tartottuk. Tillét 

utálta. Egyszer ráfogta, hogy hamis fogai van-
nak és mi-
kor Tilla 
ezért rátá-
madt, azt 
felelte : 

— Nem 
mondha-

tom, hogy 
a hangod 
hamis. 

Ez a Má-
ria kürtöl-
te mindig, 
hogy csak 
én tudok 
mozogni. 
Nekem 

meg akár-
hányszor 
mondta : 

— Sze-

Szakmáry rajza r e t l e k n é z -
. . . Na!« 

Ha fiuk vettek körül, mindjárt ott volt. Egy-
szer valamelyik fiu a derekamra tette a kezét, 
mire ő a nagy, mély hangján rászólt : 

- Na! 
A fiuk felkacagtak és én annyira láttam, 

hogy ő egész zavarba jött, hogy egyenesen 
hozzámentem és megcsókoltam. Reszketett a 
hangja, mikor azt mondta aztán : 

— Te édes ! — Először azt hittem, hogy ez 
is csak olyan szerep, mint amit itt mindenki 
magára öltött. Később világlott aztán ki, hogy 
de igazán szerelmes volt belém. 

A másik, aki egyre jobban hozzám tarto-
zott, Manci volt. Ez eleinte mindig olyan 
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mosolyogva nézett engem. Aztán, ha mellet-
tem volt, mindig talált valami igazítani valót 
a ruhámon, vagy a hajamon, vagy segített, 
ahogy a zsebembe gyömöszöltem valamit, 
vagy ahogy kerestem ezt vagy azt. Meg, ha 
haza mentem, utánam szólt, ne veszítsem el 
ezt vagy azt. Ha esett az eső, megkérdezte, 
hogy van-e villamosra pénzem. 

Mikor színészetre terelődött a beszéd, el-
mesélte, hogy ő inkább lett színésznő, mint 
irodakisasszony. Én elcsudálkoztam, hogy 
valaki igy is megy színésznőnek. De ő olyan 
egyszerűen adta. hogy talán ő volt az első, 
aki nem valami felvett szerepe! játszott ma-
génak is, másoknak is. 

— Abból, amit egy kezdő irodakisasszony 
keres, úgyse élnék 
meg, hát igy mégis 
jobb, de ő aztán 
egész nyugalommal 
hozzátette : 

— Egy szininö-
vendék könnyeb-
ben veheti a dol-
gokat. Dehát azért 
ő olyan volt, hogy 
mikor egyszer el-
szakadt a ruhém, 
ő mindjárt sietett a 
Márton feleségéhez 
tűért, cérnáért és 
összevarrta. 

— No kis leány, 
most rendben vagy, 
mondta. Pedig mind-
össze, ha két évvel 
volt idősebb. Más-
szor meg, mikor el-
csúsztam és nagyon 
megrántottam a bo-
kámat, mig a töb-
biek lelkendeztek, 
ő az ölébe vett és valósággal ringatott. Ö is 
vitt haza. 

Valósággal anyáskodott rajtam. Egyszer 
pár napig nem mentem az iskolába, már ná-
lunk volt, hogy mi bajom. Olyan nyugalom-
mal takargatott, mintha ez az ő dolga lenne. 
Takargatott, mint egy gyermeket. 

— Nincs senkim, — mondta egyszer. Pe-
dig a leányoktól tudtam, hogy van valakije, 
egy mór nem fiatal ember. De nem is olyan 

hangon mondta, mintha ezt tagadni akarná. 
Egyszer azt mondtam neki valamire : 

— No, majd ha primadonna leszel. 
— Sohase leszek én primadonna. Talán 

vidéken elvesz egyszer egy gyógyszerész vagy 
rőföskereskedő feleségül. 

Ilyet még nem hallottam, de kezdtem sej-
teni, hogy ő az egyedüli nagy józanság kö-
zöttünk. Ö is volt az egyetlen, aki nem volt 
irigy senkire se. Különben nem igaz, hogy a 
többiek is rosszabbak lettek volna, mint má-

sok. Csak ha fér-
fiszem felbuk-
kant, akkor nem 
ismertek határt, 
hogy ki tessék 
jobban. De hát 
ez végre egész 
természetes is. 
Ez igy volt még 
azoknál is, akik 
különben egész 
tisztességesen vi-
selkedtek a fér-
fiakkal szemben 
Talán az is csak 
szerep volt, hogy 
ki tud jobban 
tetszeni. Vagy 
ugy volt-e, ahogy 
később egy bor-
zasztó ember 
mondta nekem : 

— Jó és rossz 
gyerekek, akik 
gyerekek marad-
tak, de most el-
kezdtek a nagy 
bábuvaljátszani, 
az eleven férfi • 
val. 

De ugy lát-
szik, én még nem tartottam ott, mert én 
nem játszottam egy férfival sem. Nekem 
meg volt a vőlegényem is, *meg a . . . 
szent Isten ! . . . a szeretőm is, mint ahogy 
az a csúf Belle mondta, hét én nem törőd-
tem senki mással. Géza majd mindenftap el-
jött elém, hogy hazakísérjen, ugy, hogy az 
igazat megvallva, kissé unalmas is volt a 
dolog. Résén Bélával meg nehéz volt gyak-
rabban találkozni. (Folytatjuk.) 

mi bajod?" 
Szakmárjr rajza 
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Mindenki lehel 
szinházdirekíor 

E héten is rengeteg szinházdirektor-jelölt 
küldte be színdarab és kiosztási pályázatát 
a Színházi Életnek. Most is — helyszűke 
miatt — csak a .legjobbakat közöljük. 

Tessék : 

Igazgató Breuer József, Vilmos császár-ut 22. 

Nóra 
Ibsen 3 felvonásos színdarabja. 

Rendező : Csathó Kálmán. 
Személyek : 

Torvald — — 
Nóra — — — 
Rank — — — 
Lindenné — — 
Krogstadt — — 
Annen-Mária — 
Szobalány — — 

Gellért Lajos 
Varsányi Irén 
Ódry Árpád 
Márkus Emma 
Hegedűs Gyula 
S. Fáy Szeréna 
Mátray Erzsi 

Kugler Lipót igazgató, Budapest. 
Népszinház-utca 32. 

Aida 
Rendező : Reinhardt. 

Karmester : Tango Egisto. 
Király — 
Amneris 
Főpap — 
Aida — 
Amonasro 
Radames 
Főpapnő 

Kálmén Oszkár 
Haselbeck Olga 
Shaljapin Fedor 
Jeritza Mária 
Rózsa S. Lajos 
Környei Béla 
Budanovits Méria 

Igazgató Bosnyák István, Budapest. 
V., Klotild-utca 16. 

Előjáték a Lear királyhoz 
Irta : Molnár Ferenc. 

Rendező : Jób Dániel. 
Személyek : 

— — — Csortos Gyula 
— — — Gellért Lajos 
— — — Varsányi Irén 
— — — Sugár Károly 

Marsai 
— — Hegedűs Gyula 
— — Gombaszögi Frida 
— — Sugár Károly 

Bánáti — -
Dr. Ernő 
Helén — -
A fejedelem 

Báró — 
Edit — . 
Litvai — 

Breuer József igazgató, Budapest. 
Vilmos császár-ut 22. 

Szentivánéji álom 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Shakespeare. 

Zenéje : Mendelssohntól. 
Rendező : Hevesi Sándor. 
Díszlettervező : Falus Elek. 

Theseus, fejedelem — — Lukács Pál 
Hippolyte, amazon királynő Simonyi Mária 
Egeus — — — — — Mihályfi 
Hermia — — — — Darvas Lili 
Lysander — — — — Törzs Jenő 
Demetrius — — — — Beregi Oszkár 
Heléna — — — — Varsányi Irén 
Oberon — — — — Paulay Erzsi 
Titánia — — — — Bajor Gizi 
Puck — — — :— — Váradi Aranka 

'Tündér — — — — Ághy Erzsi 
Vackor — — — — Pethes Imre 
Gyalu — — — — — Huszár Károly 
Zuboly • — — — — Rózsahegyi 
Dudás — — — — — Hajdú József 
Orrondi — — — — Rátkai Márton 
Ösztövér — — — — Boross Géza 
Phylostrat — — — — Gál Gyula 

1-ső l — — — Nádassy 
2-ik ' t a n c o s Kindlow 

Színigazgató Nobody, Budapest. 

Carmen 
Opera 4 felvonásban. Szövegét trta : Meilhac 
és Halévy. Fordította : Pásztor Árpád. Zené-
jét szerzette : Georges Bizet. A zenekart ve-

zényli : Ábrányi Emil. 
Személyek : 

Don José, tizedes — Környey Béla 
Escamillo — — — Rózsa S. Lajos 
Doncairo \ c s e m t > é s z e k Toronyi Gyula 
Remendado J Kertész Ödön 
Zuniga, hadnagy — — Dalnoki Viktor dr. 
Morales, szakaszvezető Mihályi Ferenc 
Lillas Pastia, korcsmáros Gábor József 
Carmen 
Micaela _ 
Frasquita 
Mercedes 
Egy tiszt 

Szamosi Elza 
Adler Adelina 
Serák Márta 
Dömötör Ilona 
Ocskay Kornél 

Szinbáz FIRENZE műhelyiskola Ä e t 
TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2, Bőnnunka, 3. Famunkák 
4. Textilmunkák (pl. batik s tb j , 5. Csipkemunkák, 6. Sző-
nyeg és gobelinszövés, 7. Porcellán és Bvegfestis, 8. 
Könyvkötés, 9, Grafika, 10. Raiz és tervezés. Tandíj egy 
hóra 600 korona. Prospektus, postán is, ingyen. 

SELYEM * SZALAG FŐÜZIET mtMHffiTMlO 

SZÖVET îMOSÓÁRÚ FIÓKÜZLETEK: K.CALV1N-TÉR. 
csipke -av/aujoodra nUtfffiÓLZMJTJZ. lUFŐ-imA 52. 



' S Z Í N H Á Z I ÉLET 55 

Mosolyogva összenézünk" 
(Sas Náci nótája) 

fejmosás 
W Pajor Máiyás, Vilmos 

l e S X d e c a a k l O t l O l 1 
császár-ut 78. P ű / O l Í H H ű J 

KOSZTELITZ KÁLMÁN Parfüm és j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei I 
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V Ő L E G É N Y 
Komédia három felvonásban. — Irta : SZÉP ERNŐ 

Mariska: Neem, nem. Jelzem, mindjárt 
jön. 

Kornél (Mariskához): Mégis kihoztuk az 
írógépet, mi? Finom dolog és ugyls oly üres 
•a szoba. 

Mariska (odanéz): Helyes. '(Pendzsi-
hez.) Jaj , igaz, ez itt Kornél kisasszony, 
fez meg Zoli úrfi, el ne felejtsd. 

Pendzsi (mutat rá juk): Zoli, Koméi. 
(Äz asztalhoz megy, igazgat.) 

Kornél (nevet): örvendek. Hát anya 
hol van már? Hány óra? 

Zoli (bemegy a hálóiba). 
Mariska: Azt a grammofont Pendzsi. 

(Kiöntllriéz. ) -Ugy tele van ott. Arra a 
székre tedd, ni! (Csengetnek.) Na ! Pendzsi! 
(Felugrik.) Mindenki üljön le. Kezem nem 
mostam meg. (Fut ez elősztobába.) 

Pendzsi: Ö! (Fut az előszobába.) 
Kornél: Jaj ! Itt' van ! Hova üljek? 
Anya (befut): Mejjem. Azért is, meg-

mutattam. (Bross van rajta.) 
Kornél: Anya. (Megpihen.) Ugy rám 

ijesztettél. Hol voltál? 
'Mariska (be anya után, az órát kiveszi 

ia zsebéből): Na, hála istennek. De tény-
leg minden percben jöhet. (A díványhoz fu-
tott, a párnákat üti, a bábákat állítja. 
(Anyához, j Menj be, ülj addig a hálóba. 
En is hadd megyek. (Kezét nézi, fut az, 
előszobába. ) 

Anya (Kornélhoz megy, a brosst mu-
ta t ja) : Kornélka, ni! Milyen szép, milyen 
nagy, milyen elegáns! (Elkezd sirni, jabot-
jába törüli szemiét. ) 

Pendzsi (bejött Mariska nyomában, a 
grammofonhoz ment, le akarja venni). 

Kornél (sürgősen tapintja a brosst): Meg 
fogod hódítani vele. Kitől kunyoráltad? 

Zoli (jön a Ihálóból, a polchoz megy, 
felvesz egy kötetet, a Műveltség Könyvtárán 
ból, kinyitja, elmenül). 

Pendzsi (megindította a grammofont. Duo. 
felébred. Pendzsi elugrik): Ó! 

Mariska: Hát né szaladj el tőle! 
Kornél: Megijedt! (Nevet, megy a 

grammofonhoz, elállítja.) 
Pendzsi: Én meg nem fogom, az isten 

büntesse meg. (A díványhoz megy, a ba-
bákhoz. Csengetnek.) Pendzsi! (Fut az elő-
szobába. j ó ! ' 

Anya (sirva befut a hálóba). 
Zoli (beteszi a könyvet, megfordul). 
Kornél (ugrik, megindítja ;a grammo-

font. Duo. Zolihoz rohan, kikapja a köny-

vet a kezéből): Regényt, hamar! Menjen 
be. Maradjon itt ! 

Mariska (fut be, .két kezét még törli, 
a combján, aztán haját ütögetve fut Kor-
nélhoz, hang nélkül suttog neki). 

Kornél (elkapja Mariska kezét, pilla-
natra szivére nyomja, hang nélkül felel, 
az ablakhoz ránt egy széket, ráül, a 
könyvibe mélyed ). 

Mariska (befut a hálóba, berántja az 
ajtót). 

Zoli (odasétál a grammofonhoz, elállítja, 
a kredencre könyököl ). 

Pendzsi (be): Instálom szépen, vendég. 
(Tátog. ) Vőlegény. 

Kornél (felnéz): Tessék! Anya! 
Pendzsi (hátraszól): Tessék, instálom. 
Rudi (be. Kurta zsakett, hajadonfőn. 

Keztyü a balkezén. Gomblyukában feltűnő 
kis piros rózsa): Kisztihand. (Hajlong, jön.) 
Kisztihand. 

Kornél: A. (Feláll, a könyvet a székre 
teszi, elébement. ) Jóestét. (Kezelnek. ) 

Pendzsi (megáll az ajtóban, nézi őket). 
Anya (ki a hálóból): Isten hozta. 
Mariska (kijön anya után, behúzza az 

ajtót). 
Kornél: Anya. 
Anya: Örvendek. Mariska lányom. 
Rudi: Fox., (Kézcsók. ) 
Kornél: Nővérem. 
Rudi: Fox. Kisztihand. (Kezelnek.) 
Zoli (előre jön). 
Kornél: Zoli. 
Anya: A fiunk. 
Zoli: Csúszik Zoltán. 
Rudi: Fox. (Kezelnek.) 

Legújabb nyári modellek 
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Mariska (észreveszi Pendzsit, arra felé 
köhög). 

Pend-zsi ((kiszalad, mielőtt kiröhögné 
magát ). , > 

Anya: Igazán kedves, hogy sietett. 
Marisk&.\ Tessék helyet foglalni. 
Zoli (az asztalhoz ment, székeket huz). 
Kornél (vidám): Hát öljünk le. Ide 

üljön. -Anya, Mariska, Zoli. 
(Leülnek, anya, Rudi Kornél.) 

Mariska: Pardon. (Kisiet az előszobába.) 
Zoli (távolabb az asztalhoz fii, nézi' 

Rudit). 
Rudi: Bocsánat, nagyságos asszonyom, 

borzalmasan el vagyok foglalva. Jelenleg. 
(Suttyomban körülnéz. ) 

Anya: De kérem- igazán szép, hogy időt 
szakit. (Brossával babrál, le-le néz rá.) 

Kornél: Ó, huncut, lumpolni biztos min-
dig van idejük. 

Rudi (mellére kapja kezét): Hehehee! 
(Hajol.) 

Anya: Gratulálok, hallom a lányomtól, 
milyen remek bosztontáncos. 

Rudi (arra bukik): Kisztihand, igazán 
(Kornélra néz) a kisasszony! Egyike a 
legjobb bosztontáncosnő ! Elismert legsik-
kesiebb ! v 

Kornél (zsebkendőjével meglegyinti): 
Menjen, ne hízelegjen. Még Hús Jolán, az 
a kövér, az is jobban bosztonozik, mint én. 

Rudi (röhög): Egyszer vezettem, a karom 
majd leszakadt, ugy ráfekszik az embeire. 

Kornél: És szuszog, barátom! 
Anya: Na ! (Nevet.) 
Kornél: Amellett mindig rossz lábbal 

lép be, a többit is majd felbuktatja. 
Es még azt hiszi, hogy graciözi 

Rudi: Háhá! (Cigarettáért nyul. ) 
Kornél: Jaj , hát az a halszemü. (Kacag.) 

Gyújtson rá. (Elébe huzza a dobozt.) 
Anya: Hiába, vezetőtől függ a tán-

cosné! Ami igaz, ;kérem. • 
Zoli (gyufát gyújt). 
Rudi Kisztihand. Kösz. (Cigarettát vert.) 
Pendzsi (jön kávés- és tejesibrikkel, 

vállas fehér kötényben). 
Kornél: Különben már itt az ozsonna. 

(Feláll.) 
Rudi: Igen, hát akkor... 
Zoli (el akarja fújni a gyufát). 
Rudi: Pardon! (Rágyújt és beszel. ) Hn 

már megszoktam. Kösz. Nekem a cigaretta 
olyan, mint a levegő. 

Anya: Jaj , nahát! (Feláll.) 

Mariska (Pendzsi után): Egy kis káve. 
Zoli (áll az asztalnál). 
Rudi (feláll): Igazán... 
Anya: Ne haragudjon, semmink sincs, 

nem tudtuk... 
Kornél (leülteti Rudit, szólogat hozzá, 

nem haliam). 
Rudi (leült, felelget Kornélnak, nem 

hallani). 
Mariska: Nem készültünk vendégre, ha 

tudtuk volna! (Szervíroz.) 
Anva (leült, segit). 
Zoli (leült). 
Pendzsi (kimegy az előszobába). 
Mariska: Hány cukorral? 
Rudi: Ot. 
Anya (köhög): Ugy jó, mennél édesebben. 

Tessék. Kuglófom. Pogácsám. (Esznek.) 
Rudi: Pardon, hogy szivok. Szabad? 
Kornél: Ha jól esik. 
Anya: O, csak tessék. 
Rudi: Nagyságos asszony nem dohány-

zik? 
Anya: Én nem. De a.zért szeretem a 

füstöt. Mejjem. 
Rudi (Mariskához): Szintén? Nem ciga-

rettázik? 
Mariska: Nagy ritkán. 
Kornél: Na, én szeretem, nem mondom. 
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Csak éppen evés közben nem. Äz már na-
gyon is fius. 

Mariska: Vegyen még kuglófot. ízlik? 
Magunk sütöttük. 

Rudi: Es a fiatalúr? 
Kornél: Zoli? 
Anya: Na, ez is éppen eleget bagózik. 

Tessék a pogácsámból. Nem eszik. 
Rudi (körülnéz): Kisztihand. (Tele pofá-

val.) Éppen grammofonoztak. Valami ének 
volt. Kinek a hangja ez? 

Kornél: Király Ernő. Nem? 
Zoli: Sámson és Delila. 
Anya: Valami remek ez a grammofon. 
Kornél: Puccinitől. 
Rudi: Puccini. Isteni. 
Kornél: Azelőtt játszott egy Király Ernő 

darabot. 
Rudi: Írógép is van. Milyen tipus? 
Koméi: ó , "elsőrangú. Ä legdrágább. 
Mariska-: Papa ir rajta. Papa rém 

elfoglalt ember. 
Anya: Mindig az az irás, kérem, nem 

mintha szükség volna rá, ó, hála istennek, 
csak az a lelkiismeretesség ! 

Kornél: Papa imádja az Írógépet. Tudja, 
sport nála. 

Rudi: Nagyszerű. Kedves papa! 
Anya: Tessék még pogácsát. 

(Csengetnek. ) 
Kornél: Éljen. Éppen jön. Remélem, 

papa. 
Rudi: A-
Anya: Drága, jó uram. 
Mariska (feláll, megy az előszobaajtó 

felé). 
Kornél: Oly aranyos papám van. (Ki-

kiált.) Papucii 
Rudi (kihúzza magát, izgatott). 
Anya: Csak hogy egyszer sietett. Zsiga? 
Papa (hajadonfővel, az aktatáskával, szi-

varral, ünnepélyesen lépked előre. Üdvöz-
letet int, megveregeti Mariska arcát): Gyer-
mekeim. 

Mariska (kezet csókol). 
Rudi (feláll az asztaltól, elébe megy ). 
Kornél (ráfut papára, megcsókolja, bele-

karol): Itthon van az én egyetlen apucim. 
Jöjjön. (Huzza Rudihoz.) 

Papa: A. First class vendég. 
•Anya (felállott, Rudi hátát érinti): A 

doktor ur. 
Zoli (felállott, eszik). 
Rudi: Fox. 
Papa: Csúszik főhadnagy. (Kezelnek.) 
Mariska (papát oldalba löki, az asz-

talhoz megy). 

Kornél (elneveti magát): Ez tudniillik 
papa katonai rangja. 

Anya: Jaj, nem tudja azt a katonaságot 
leszokni. Imádja a katonaságot. 

Rudi (mégegyszer meghajlik, összehúzza 
két sarkát): Ä hadseregben méltóztatott... 

Kornél (köhög ): Gyerünk, papa. (Huzza, f 
Anya (Rudi háta mögül fenyegeti papát) 
Papa (áll): Ä tizenhetedik császári és 

királyi huszárezredben. • 
Rudi: Lovasságnál. 
Papa: Testestől, lelkestől. (Még egyet 

ránt Rudi kezén.) Respekt. (Kurtán int.> 
Kényelmesen. (Anyához. ) Csau. 

Kornél (kacag, elkapja a táskát, a dí-
ványra dobja, elhúzza papát): Jöjjön,drága 
(papuci, tessék megkávézni. 

Anya (fejéhez kap, az asztalhoz siet): 
Tessék már leülni. 

Papa: Csak kényelmesen, urak. (Tolja 
maga előtt Rudit az asztalhoz. ) 

Rudi: Pardon, parancsoljon. 
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Papa: Parancsoljon! És nekem, akinek 
minden porcikám és minden csöpp vérem 
•katona. (Zolihoz.) Szervusz, Zoli. Nekem1 

ma száraz aktákkal kell vesződni, hja, 
bürokácia ! Kötelesség. (Leült. ) 

Zoli (kezet csókol papának, visszaül). 
Rudi (leült): Ez az, kérem. 
Anya (leiült, eszik): Pogácsát. Igazán 

•nem vett semmit 
Kornél: ö , papa csakugyan a minta-

képe. 
Mariska: Kávé, papuskám. A cukor. (Be-

önt papának.) 
Rudi: Es amellett (odamutat) irógép, 

igazán... 
Papa (odanéz): Utálom. Iszik a l'ind-

zsiából.) 
Mariska (nevet): Papa tréfál. 
Anya: Annyit levelezel rajta, Zsigám. 
Kornél: Papuci olyan humoros, ó, drága. 

(Felugrik, papa mögé szalad, haját meg-
csókolja, sug a fülébe.) 

Papa (tele pofával): De hát a köteles-
ség. Nekünk katonáknak egy szavunk van: 
kötelesség (nyel egyet) és à család. 

Rudi: Ez az. 
Kornél (visszaült, kinálja Rudit, Zolit, 

simogatja anyát). 
Papa: Doktor uram, mint jogászember, 

ugyebár... 
Rudi (köhög ) : Fogász. 
Kornél: Apuci aranyos, a doktor ur... 
Anya: Fogorvos. , 
Papa: Fogász, jogász kérem, diplomás 

emberek vagyunk. (Bekap egy nagy darab 
kuglófot. ) 

Mariska: Mért nem eszik papa? 
Anya: A pogácsámból! (Molesztálja Ru-

dit vele.) 
Papa (még egy pogácsát is nyom tele 

szájába): igaz? Gentlemanek. (Iszik a find-
zsából. ) 

Rudi: Ez az. 
Papa: Lóversenyre jár, ugyebár doktor 

uram? 
Kornél (Mariskának int): Mariska. 
Mariska (feláll, Rudihoz): Akarja hal-

lani azt a szép darabot? Ä ^ratnttiofonhoz 
fut.) 

Rudi (papához): Ahogy vesszők. (Ma-
riskához.) Tessék? Hogyne kérem, rajon-
gom! 

Papa: Tudja, hogy most az őszi meetin-
gen... 

Kornél (támadja Rudit): Cigarettát, 
üyujtson rá. Adjon nekem' is. Kösz. 

Anya: Jaj, hát si szőlőm, narancsom ! 
(Feláll, a kredenchez fut.) 

Mariska (elsüti a grammofont. Duo.';. 
Anya (összesúg Mariskával ). 
Papa: Benne lehettem volna a legszebb 

triple^eventben. (A grammofonra dühös. ) 
Hagyjátok! 

Mariska (jó hangosan): Tristán és 
Izolde. 

Papa:. Haha, Radetzky! Kérem (ujjait 
emelve ordit) Cipész, Moloch, Bonnmar-
che! 

Zoli (tüzet ad Rudinak, ő is vesz ciga-
rettet). 
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Kornél (cig a rettet vesz a szájába). 
Rudi (papára figyel, a gyufát elveszi, 

iKornélnak tart ja, aztán ő gyújt rá s eloltja 
a fóndzsájjában. Ä findzsaaljára veri a 
hamut &Iland6an. ). 

Papa (ordít): Ez ma a három első herélt 
Európa mezőin. 

Rudi (tüzet fog, ugratja a széket): Ras-
cal! Infortune! kérem! 

Zoli (hajolt a cigarettlivel Rudi gyu-
fá ja felé, aztán önnállóan rágyújt). 

Kornél (Rudinak a grammofont ajánlja). 
Anya (hozza a gyümölcsöt, léüi, kínál). 
Papa (ordít): Kérem, az első verseny-

napon odajön hozáam az ötforintos "helyen 
gróf Gyakorlathy. 

Rudi (legyint, ordít): A Csárli! 
Mariska (kiált): Ugy-e, milyen szép? 

Hallgassuk. 
Papa (szivarozik és szőlőt kap be): 

Csárli! Ismerjük? 
Rudi: Hogyne, kezeltem. 
Papa (ordit): A fiatalt, vagy az öreget? 
Rudi (ordit, szőlőt eszik): Kezeltem egy-

szer egy Házbéry bárót, az Egont. 
Mariska (kétségbe van esve): Papa ké-

rem, hallgasson egy kicsit. 
Kornél (a duót kiséri): Lallaialla. 
Papa: A papájával együtt feküdtem Cser-

novitzban. Első gavallér ! Elsőosztályu fiu. 
Rudi: Fényes pofa! Protézist csináltam 

neki! 
Papa: En is. (Kacag.) Elsőosztályu be-

tyár. Ö meg én, barátom, nahát még két-
ilyen gazember... 

Kornél (kacag, belevág): Nagy lump 
Volt a papa. Mikor fiatal volt. 

Anya (feláll, papára esik, pogácsát, 
szőlőt egyszerre duigi a szájába): Edes Zsi-
gám1 nem eszel, csak beszélsz, Zsigám! 

Rudi: Hát én: H ö ; Osbudavár, mi-
csoda ricsajok. 

Papa (majd megfúlt): Arany idők, az 
ezrednél. (Feláll, gesztus, nyel.) Lenösüi 
az ember, (két kézzel), megette a fene 
kérem. (Leül.) Mindenkinek csak azt mon-
dom... 

Anya (papa száját betömi pogácsával 
és visszaül). 

Mariska (ordítani próbál): De remekül 
énekel ez a lemez! 

Kornél (Rudit ete'ti, suttog "hozzá j. 
Papa (meghúzza Rudi kar já t ) : Azt mon-

dom1, hogy az ember a turton ne hallgas-
son senkire. 

Rudi (belevág): Az lcy-Windre tetszik 

emlékezni? Icy-Wind—Mostvagysoha do-
uble-event. 

Papa: Hohenlohe-ló és Jankovich-istálló, 
hogyne. Az semmi. 

Anya (felugrik, Rudihoz): Jaj , nézze 
meg az én albumomat, megvan még, ki-
hozom. (Befut a hálóba.) 

Rudi (elkapja papa kar já t ) : Micsoda, 
hát mikor az a Szemere-kanca Hogyishij-
'ják megnyerte az alagi nagtf akadályt 
(Feláll.) Az futott, az a kanca: 

Kornél (huzza Rudi kar já t ) : Jaj, ne fus-
S3tl9k ' 

Papa (feláll, küzd Rudi ellen): A tavalyi 
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Szent Léger, Palóckirály, nyolc aa egy-
hez fogadtam'. 

Anya (fut ki a hálóból az albummal): 
Itt az én szép bársony albumom! 

Zoli (egy cigjarettlit huz, zsebreteszi, 
lábujjhegyen kisétál az előszobába, be-
húzza az ajtót). 

Rudi: Szegénylegény ahányszor tutbtc, 
annyiszor nyert í 

Kornél (leakarja húzni Rudit). 
Papa; Outsider volt és parival indult, 

mint első favorit! 
Anya (lehúzza papát) : Hadd nézze meg 

az albumom! 
(Ä szoba kezd elborulni.). 

Mariska (a grammofon szájába néz): A 
grammofon elalszik. (Mariska az asztal-
hoz siet.) Ó, ez az ócska album. Már 
nem divat. Pesten nem divat. 

Rudi (a csendben magához tért.1 Le akarï 
îilni, felemelkedik): Hány óra, kérem? Az 
órám: ott felejtettem a rendelőben. 

Anya: Itt van az én néhai leánykorom'. 
(Kinyitja az albumot.) 

Kornél: Mit akar még az órától? (Fel-
áll.) 

Anya (az albumba esett): A drága ba-
rátnéim. A fiuk, az udvarlóim, mennyi 
udvarlóm1 volt. Gyújtsák fel a gázt, Ma-
riska. 

Mariska.- Csak nem akar már menni? Vár-
jon, lámpát gyujtunk. 

Rudi: De, sajnos. 
Papa: Nix, tralala, nix tralala. 
Anya (elkacagja magát) : Légy boldog, 

mint a sajtkukac. Jaj, nahát! (Beteszi az 
albumot, Rudinak akarja adni.) Nézze meg, 
ja j , még rajzok is vannak benne. 

Kornél : Micsoda beszédrész ! 
Rudi: jelzem, hatra két pasi, öö, pa-

ciensem van oda rendelve. Kötelesség. 
Anya: Egy narancsot, meg egy kis 

szőlőt, borzasztó. (Leteszi az albumot.) 
Papa (meghajol): Ez az. Katonák va-

gyunk. 
Mariska (a székre áll, a lámpát akarja 

felgyújtani). 
Rudi (Mariskához): Pardon. Egy kis 

türelem. Előre jön, hogy az egész család 
lássa. Meghajtja magát. ) Jóestét. (A gomb-
lyukában a rózsabimbó kigyulad.) 

Mariska: Mi az? 
Anya: Jézus! De érdekes. C ja jh ; 
Kornél: Szentjánosbogár. 
Papa: Ha! Villamos rózsabimbó. A nad-

rágzsebbe van a telep. Ismerjük. 
Rudi (hajtogatja magát, mint a művész). 

Néz* meg Vixsolyi I reklámkirakatát 
Nyugatital szemben. — Teréz-körut 62 íz. 
Színésznőknek árengedmény t 

HARISNYAJAVITÓ r r 
Kabát-, blúz- i s harisnyakötést, selyem-
harisnya szemszedést vállal olcsó árban 

Elsőrangú s z a b ó k t ő i visszamaradt férfiruhák 

HERMANNÁL, 
ruhák kölcsönzése is. Színházi tagoknak kedvezmény 

Ï ötöt t k a b á t o t ^ * * * 
ót ott rnhât » Izabella g épkötötí? U1U11 I U U U 1 M v i . , K i r á l y - u t c a «6. •> 

NSi ruhát, vászon és grenadin, minden szín-
ben 2—3000 K-ig mérték szerint készit. Amerikai 

ingnadrágok 600 K-tól f e l j e b b . 

W fcISi női divatterme. Arany János-utca 34 

P e r z s a s z ő n y e g e ! 
hibásat is veszek M O l d O V á l t y l S â l t d O P 

VI. Bulyovszky-u. 39. Telefon 185-6) 

TAVASZI SZŐRME újdonságok 

nagy választékban GLASER MIHÁLY 
s s i i e s m e s t e r n é l 

Budapest, VI. ker., Izabella-utoa 68. sz, Aradl-utoa sarok 
Szemben az „ORIENT" mozgóvá 

ízléses 
kész m o d e l - k a l a p o k 

J u t á n y o s á rban kaphatók ! 
Diszitések, alakitások 100.— K-tól feljebb. 

F i s c h e r B é l á n é S f f T A S ä 
Függöny és ágy te r í t ő különlegességek, kézi-
munkák a legmüvésziesebb kivitelben. Kelengye es mo-

Ä z ^ t t eiônyomd™ DZV. TÖrfjk DßZSÖIlg 
Budapest, Népszínház-utca 19 

UnfiitiimHbnt ruhákat jutányos árban készit és 
IVuSZIUÜlUncIi modellek szerint művésziesen 
alakit Füredi B é t á n é angol, francia női divat-

szalonja Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 15, 
mm 

Színházi, estélyi saját vagy adott 
és utcai terv szerint 

G o s c h K o n r á d clpfî iparművész 
Budapest, Aradi-utca 41 szám. 

H G l W l M t t e ! 
Régi fűzőjét teljesen modernre, legutolsó francia divat szerint 
átalakítja, uj fűzőket, mell- Kramer Adél f f l z ő s z a l o n j a , 
t a r tóka t , t i sz t í tásokat e lvá l la l Budapest, Nép»zinház-utca 16. szám. 

Ö T Ö T T U O R G O L T Kö t ö t t t i 
készen és I rendelésre D 

I V A T C I K K E K 
Harisnyák 

Kötő- és szövőüzem 
VI.. Szív-utca 16 
Andrdssy-ut is Lörölde-
tér között 
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Kornél (odafut, megnézi). 
Anya: Ezermester! Nahát, csuda! 
Kornél (egy bosztonfordulóval viteti ma-

gát Rudival anyához ). 
Mariska (telgyujtja a gázt leszáll, a 

székről): Jóestét. (Megy az ablakhoz, leen-
gedi a vászonfüjgtgöinyt. ) 

Rudi (elengedi Kornélt): Pardon, csak 
még valamit szeretnék. . 

Anya: Hát csak nem tog már menni? 
Igazán ! 

Rudi (papához köihög): Tudniillik ked-
ves papával. 

Papa (teli pofával): Parancs? 
Rudi: Csak meg akartam kérdezni, mi-

kor lehetne, öö, .szerencsém' esetleg egy 
pár szóra, ugy hát, öö (gesztus), anter 
nu. 

Papa.- Alábonőr. Tartom szerencsémnek. 
(Feláll.) 

Anya: Találkát kér tőled Zsigám, nemde 
ugyebár? 

Kornél (belekarol anyába ). 
Rudi: Igen, öö, mondjuk sürgősen. Hol 

és mikor? 
Papa: Kérem azonnal, itt helyben. (Anya-

hoz. ) Onagyságaik lesznek szivesek belső 
termeikbe visszavonulni. 

Mariska (az ablaktól lassan, ijedt né-
zéssel jön). 

Rudi (hajol a nők felé): Igen, hát nagy-
szerű. Pardon hölgyeim (nevet), arról van 
szó, hogy mint afféle orvos, hehe, egy 
perc. 

Anya: Persze, kérem, ne zavartassa ma-
igát. 

Rudi: Pardon, én búcsúzom is, mert 
aztán rohannom kell. Köszönöm az ozson-
nát, kisztihand. (Anya kezére esik. Kor-
nélhoz. ) Kisztihand. 

Anya: Ö, hát! Maradjon vacsorára. 
Kornél: így szalad, lezt nem értem! 
Mariska (áll, néz). 
Rudi: Tudniillik már a rendelőben kel-

lenne lenni. Őrületes dolgom van. 
Anya: Ez borzasztó. 
Kornél: Haragszom. 
Rudi: Téboly. Kisztihand. Holnap a 

kurzuson. (Kezet fog Kornéllal, megfordul, 
Mariskához. ) Pardon, kisztihand. 

(Folytatjuk) 

HÖLG9F0DRÁSZ manikür, arcápolási és 
szöreltávolitási szalon 

VI!., Rottenbiller-utca 37/2. 1. em. 9. Damjanich-u. sarok 

Bodnár József 
szűcsmester 

BUDAPEST, V . NÁDOR • UTCA 15. 
Te le fon: 12-79 

S z ó r i w e m e g ó v á s ! 
H H f v l i m » I i i i v n a m. kir. Operaház volt szólótán-nuszmer LUjZU cosnőjének, a balleiiskola voll 

bnlletísKolája te&fft&m» ^ l em. 
felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-tól d. n. 4-ig 

Südfeld G y u l a i , 
» Ä k tapétákban 

olcsó 
árusítása PAPLANOK 

Szalal Jenő speoiális paplanüzleiében, VII. Kertélz-utoa 35. 

R e m e k s z a b á s ú VADONATÚJ FRAKK 
E L A D O ! Cím: Vertán Dezső, Békés. 

BUTOR a legegyszerűbbtől a legfinonaabbig 
G Á S P Á R bútoráruháza, 
Budapest, VIII., Baross-u. A 
Vidékre csomagolás! 9 

S S a f t Á I u i u tca i é s o t t h o n i to i l e t t eh . Francia 
G S S l C S i y i * és angol kosztümök saját vagy hozott 
anyagból. Átalakításokat előnyös árak mellett eszközöl: 

R O t b n é R A D Á C S y M A R G I T női divatterme 
Budapest, Népszlnház-u. 19, Telefonhivó: József 132—70 

Gabardin és selyem tr icó-ruhák 4 8 0 0 ko-
ronától . Blúzok 8 8 0 koronátó l . Jumperek 
és csikós angol a l jak 1800 koronátó l 

Schemer Model lhäzban 
IV. , Egyetem-utca 7. 

Hnrisnydli. k e z t y ü b és spo r t rubázo t l c lhbeUnnsy ű ruhűza 
GUTTMANN BÉLA. BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG'.UTCA 6. 

T A K A R Í T Á S 
j»AX-vállalatnál 

E L E Q A N S S Z O B A F E S T E S 
Te le fon 61 -06 , 141-46 

POLOSKA IRTÁS 
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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.) 
Régi olvasó. 1. A szinészakadémiai fel-

vétel ügyében az iskola titkárához kell for-
dulni. Cime : VIL, Rákóczi ut 21. 2. A Szinész-
egyesülethez cimzendő kérvényeket még e hó 
folyamán lehet beadni. Az Egyesület szék-
helye : VIII., Baross-tér 9. — M. Zoltánná. 
Tessék Rózsahegyi Kálmán iskolájához for-
dulni. — R. Nándor. 1. Ilyen nincs. 2. A szer-
kesztőségeket esetről-esetre megszokták hivni 
a főpróbákra. — M. S. Karcag. A második 
megállapítás a helyes, eszerint jáíszták a Bel-
városi Színházban is. — Tikos. 1. Megálla-
podás kérdése. 2. New-York, Broadway 49, Per 
Krémer és Hódossy. — Kíváncsi. A pályá-
zat — mint már megírtuk — befejezést nyert, 
a dijakat kiosztottuk, a pályadijat nem nyert 
pályamunkákat a Concordia-filmgyár (Hajós-
utca 15.) visszaküldi. — „Egy hü előfizető." 1. 
Mert sajnos, oly rossz idők járnak, hogy nem 
tehetjük ki a színészeket a meghűlés vesze-
delmének. 2. A jövő héten nem lesz, de még 
adunk ebben a szezonban. — 1922. G. művész-
nő 1890. dec. 9-én született Budapesten. 2. A 
Magyar Színházban. 3. 2 éve. — Kis vidéki 17. 
1. Címe: Berlin, W. 62. Lutherstrasse 21. 
2. Németül tessék írni. — VIlI-os. 1. D(án 
Norbert 1892. febr. 26-án született Budapesten. 
2. Szkeccsben játszik. 3. Krisztina-körut 15.— 
4. A „Színházi Élet" kiadóhivatalban. — F. 
Géza, Hódmezővásárhely. 1. 26 éves. 2. René 
Chrestè. — Jancsi. Fent, „Kis vidéki 17" alatt 
válaszolunk. — Forgószínpad. Nincs forgó-
szinpaddal felszerelve. Csak Máder idején 
használták, de a gyakorlatban nem vélt be. — 
Rajongó kislány. 1. 1892-ben született. 2. 
Cime : Wilmersdorf, Duisburgerstrasse 6. Ber-
lin. 3. Csakis igy lehet. 4. A Magyar Szinház 
művésznője. 

TAKÁCS FERENC 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerint 

POLOSKÁT 
vagy más férget petéivel együtt 
radikálisan kiirtja 

Bútorokért, ruhákért stb. felelősséget vállal 
T A K Á C S FERENC 

fé reg i r tó és fer tőte leni tő vál la lat 
Budapest, T h ö k ö l y - u t 15 Telefon Józse f 123-31 

| | A > n ff VI. Nagymezö-utca 8., IV. 5. Lift 
« l e r n <*» FRANCIA NŐI D I V A T T E R E M 
Eredeti estélyi-, utcai-, ruha- és köpeny-modellek. Átalakí-
tást vállalok. Mérsékelt árak. Színésznőknek árengedmény 

Telefon - 18—08 

Régiséggyűjtők ! veszek, eladok, 
becserélek műtárgyakat, HAMBURGER 
régiség-üzlet, Rökk Szilárd-utca 39. sz. 

Épp most J | L megjelent 
h a n g - ^ l e m e z 
újdonságaink! 
műsorát kérje { n g y f t t l 

HANGSZER.OTTHON 

FEKETE MIHÁLY 
GRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZTÁLYÁBAN 

BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 9. SZÁM. 

Poloska es molyíriás FlSChCr l/DCUUffl R.T. 
Telefon : József 10—72 és József 60—88 VI I . , Dob-utca 90 . 

50.000 
ember látja 

a Dunaparti korzón 
esténként a g g e | ( | g m A l l t O I V i a f S - M Ü V C l l 

4 irányú vetitéseit Iroda : Baross-tér 2. Telefon József 22—03 
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színházi rejtvény cipőimet még mindig változatlan olcsó 
úrban «s Pedig 

árusítom 600 kor 

Megfejtési határidő május 27. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 23-ik szá-

mában kjözoljük. 
A Színházi Élet 1922. évi 19. számában 

közölt rejtvény megfej tése: »Jobboldali ttun-
lásszék.«. 

Helyesen fejtették meg 873-an. 
; A megtejtők között a következő di jakai 
sorsoljuk ki : 

I. dij : A »Fi- f i« cimü színdarab, a 
lorditö, Heltái Jenő aláírásával. 

II. d i j : Bajor Gizi autogrammos fényképe. 
III. d i j : Egy doboz »Flóris« csokoládé-

bonbon. 
IV. di j : Egy üveg Eau de Cologne »Fée« 

Wittek. 
Az első d i ja t B. Edith (Budapest, Losy 

fmre-u. 2.), a második d i ja t Horváth János 
{Budapest), a harmadik dijat Erdős József 
(Budapest), a negyedik d i ja t pedig 
Swarz Eliz (Nagykálló) nyerték meg. 
— A vidéki előfizetőknek postán 
küldjiüt el a dijakat, a pestiek jelentkez-
zenek a szerkesztőségben 5-6 óra k&zött. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Élet" r.-t. 

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

c . Fővárori _ 
f * l C U S * 

Városliget 
Telefon 55—55 

p á r i a , elegáns 
• fekete bőrfélcipő, 

sárga női félcipőT ÍOOO Kor.-lói teltebb, fehér 
nöi és gyermek vászoncipók minden fazonban külföldről 
érkeztek. Tennisz- és tornacipők minden szinben és kivi-
telben állandóan raktáron. Sc&Hler cég. Budapest, 
Döbrentei-tér 4 - 6 . - Telefon : 5—71 — Alapíttatott 1898 

végleg eltávolít felelős-
m\afssálaKai Sg&^EïïiK 

p ú d e r és k r é m e k 
vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51. L 9. Teréz-temp, szemben 

Naponta este V«8 órakor 
a fényes má jus i 

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

családi és gyermekelőadás 

$ gyöngyöket, régiségeket 
. m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesz 

ZÉKBLY E M I I é k s z e r é s z 
Teréz temp'orama! 
szemben. Teletor Király-utca 5 i . 

S 
z a t o n i , v a r r n i t a n i i o k magántannitai 
tankönyvem kapható. Varránőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Kaluptan folyam külön, 
KAROLY-KOR— 3RUT 10. I Mm Ételnél 

Kolozsvárról 

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

Kötött—horaolt r uha< kabátjumpertstb.leg. 
u Í a b b divat szerint rende-

lésre és ho- H a r i s n v a fejelések, uj harisnyák 
zott anyagból x legelsCrendü anyagból selyewtharlswva 
K O t O d e u . T s « : u . « a i 2 

F e s t , i r t , t a k a r í t D i t r i o h s t e i n 

Zenekari rézfúvós és fa-| 
fúvós hangszerek. Az Bsz. 
azes hangszerek legfino-
mabb minőségben. Zon-
gora vétel, csere, hangolás, 

ZONGORÁK II PIANINÖK 
HARMÓNIUMOK II CIM-
BALMOK II HEGEDŰK II 
OBAMOFONOK / LEM EZEK 
II HUROK II 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrédi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató: GRÜN IONÁC 






