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D A R V A S LILI 
Irta: HAJÓ SÁNDOR 

Előadás után, az előcsarnokban 
azt mondja egy nő: „Nagyszerű volt." 
De tudod, én Gretchent szeretném 
látni tőle. „Nincs igazad, mondja a 
másik. Ha Kleopátrában láthatnád. . . 
Hol vacsoráztok ?" 

Megállok egy pil-
lanatra. így vagyok 
magam is vele. 
Kimegyek a szín-
házból és amig 
szerep, darab las-
sankint elmarado-
zik mögötte, uj, tel-
jesebb alakok tet-
szenek föl bennem 
az alakjában. Elját-
szott, letűnt szere-
pek galériájából az 
Iphigéniák, Júliák, 
Hedda Gabierek 
egy-egy zseniális 
töredéke villan elő. Tuláradóan gaz-
dag temperamentuma és a szertelen 
képzelőerő számára a véletlen sze-
rep csak ürügy nagyvonalú, hatal-
mas női portrék elgondolására. A 
nagy komédia és a tragédiák atmo-
szférája az övé. Egy unatkozó hisz-
terika felelőtlen garázdálkodásában 
a Nórák örök asszonyi csalódását, 

Darvas Lili 
Magyar Színház : „Tüzek" 

vagy a Sálomék lihegő vérszomját 
keresi. Kiráh női kosztümökből Ger-
trudis gőgje csap felénk. Egy utcai 
leány sikolyaiban és fetrengéseiben 
Elektrát érzi a végzettel való vias-

kodásában. 
Csupa túlzás, 

aránytalanság és 
szertelenség, amig 
a szük keretek 
szét nem repedez-
nek. Az elképzelés-
nek és művészi 

temperamentum-
nak ebben az ele-
mentáris erejű gaz-
dagságában nehéz 
is egy-kettőre ren 
det teremteni. Nem 
olyan egyszerű a 
túlfűtött fantázia 
szuggesztiója alatt 

hidegen, okosan gazdálkodni az esz-
közei roppant bőségével. Tizenkilenc-
éves és alig egy éve a színpadé. És 
mégis : ahány elrajzolás vagy kisik-
lás, annyi törekvés és egyre hevesebb 
közeledés a monumentalitás felé. 
Ahány pátosz és póz, annyi lépés 
a legmagasabb egyszerűségig. Min-
den alakjában távoli remekmü-

Angelo foto 
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vek kontúrja bontakozik elő. 
Csak a kontár születik. A művész 
születik — és lesz. A Sturm und 
Drang periódus minden művész 
utjának legizgalmasabb első etappja. 
Darvas Lili tüneményes gyorsaság-
gal most ért el művészi utjának erre 
a fordulójára. Eszközei most már 
nem önmagáért valók, tudja vagy 
legalább is keresi már, amit keres. 
Hangja eddig csak melodramatikus 
bezenésitője a szavak prózájának, 
egyszerre ritmust, dinamikát kapott. 
Talán még nem ismeri a pontos 
lélekzetvételt, mindegy, mi már lélek-
zetelfojtva hallgatjuk. Testének egy-
egy vonala, vagy mozdulata ma 
nemcsak a saját szépségét és fiatal-

ságát szolgálja, hanem a festő vagy 
szobrász illusztrációja a gondolathoz. 
Elrajzik előttem az irodalom, a fes-
tészet és szobrászat egész csomó 
alakja, mindegyikük mögé oda tudom 
képzelni modellül az alakját. Szent 
Cacilia, Monna Lisa, Gretchen, Bo-
varyné és a Parisienne. Az én fantá-
ziámban igen nagy repertoárja van 
Darvas Lilinek. 

A valóságban pedig a legnagyobb 
művészi izgalommal várom a remek 
indulás folytatását. Nem kétséges, 
tavaly óta egy nagy színésznővel 
gazdagabbak lettünk. Tizenkilenc-
éves és alig egy éve a színpadon. 
Úristen, mi lehet még belőle husz, 
sőt huszonegyéves korára. 

DARVAS LILI, T. OLÁH BÖSKE 

Magyar Színház : „Tüzek" Angelo toto 
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Az Élet : tüz ! Lángok és lobogások soka-
sága, elemésztő forróságok tobzódása, égető 
tüzek egymásba csapása, perzselő szenve-
délyek élethalálharca. Mint a Nap méhében 
a forróság, ugy él az Élet kemencéjében a 
tüz, amely nélkül sápadt agyagfazék lesz az 
izzó kohó : a szív. A sziv szent olaja a tüz ; 
boldogságok és tragédiák lendítő kereke, örök 
perpetum-mobile, az Ember földi életének 
szine és ize. Ha kedve tartja, embereket öl, 
szenvedélyeket lázit, véresre korbácsol, biborra 
csókol, ördögöt farag belőled egy perc alatt 
és angyalt, amig a pillanat tart ; megolvasztja 
a jéghegyet és megfagyasztja a vért. A tüz 

maga a szent energia, az örök misztérium, 
fétis, hatalom, minden I 

Művészek fantáziáját mennyiszer áldottra 
termékenyítette már a tüz problémája. A 
szerelem maga sem más, mint a nagy tüz 
lángjai közül a legforóbb a legszínesebb. Ki 
tudott még megharcolni azzal, amit a szere-
lem akart ? Kinek volt ereje és bátorsága 
hozzá? A tüz elindítja a vért, forralja-forralja, 
belekergeti az agyvelőbe, a szívbe, az ide-
gekbe, a szemekbe ; kivörösiti az arcot, 
kiégeti az ajkat, megöli a józanságot, lefor-
rázza az akaratot és jönnek a drámák, a 
tragédiák, amelyek boldogságot és életet visz-

Mngyar Színház : „Tüzek" 
T. O L Á H B Ö S K E 

Angelo foto 
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nek magukkal a tüz kohójába fűteni . . , 
fűteni. 

Hans Müller megírta ennek a szerelemnek 
a drámáját, amelyet ez a tüz szült és ölt 
meg. Filozófusok vitatkozhatnak ma is azon, 
hogy van-e szabad akarat, a drámaíró azon-
ban — akár Sophokles, akár Hans Müller — 
tudja, hogy mi ez, Hans Müller drámájában, 
— amely Flamme cimen diadalmasan járta 
be a német és osztrák színpadokat — az 
ember ösztöneiből felszabaduló tüz a drámai 
cselekmény dinamikai mozgatój i. A legszen-
tebb eszményi és a legprofánabb érzéki sze-
relem összeütközéséből épül fel Hans Müller 
drámája. A két főalak két különböző világ 
gyermeke ; mind a kettő egyformán szeren-
csétlen. Az egyik — a leány — minden tár-
sadalomerkölcsi irányítás nélkül került ki az 
Életbe, amely az első órában eltiporta. A fiünak 
semmi más nem volt a fegyvertárában, mint 
az a tárdadalomerkölcs, amely a leánynak 
hiányzott és amely mindenre jó, csak arra 
nem, hogy megvédje az embert a reávára-
kozó megpróbáltatások közepette. 

Bécsi szerelemtanyán élnek a leányok, a 
szőke Hanka és a fekete Anna. Hanka vala-
honnan Lengyelországból került a Kärntner-
strassera, a maga éretlen, naiv romlottságában 
fogalma sincs arról, hogy milyen világban 
él, mi bűnöket követ el ; a vágyai nem érnek 
tovább a finomabb szappannál és az illato-
sabb parfőmnél. Anna, a dráma hősnője, 
még a maga brutális környezetében se min-

Báthory Giza 
Magyar Színház : „Tüzek" Angelo foto 

Hans Müller 
a „Tüzek" szerzője Angelo foi» 

dennapi lény. Fiatal, szép, friss, forró, tüzes, 
kívánatos. A testéből él és mégse céda, 
valami rendkívüli van a sorséban, amelynek 
alapvonási sablonosak ugyan, mint a legtöbb 
efajta leányéi, de azért mégis tisztább, 
szebb. Ez a leány szeretni tud és szeretni 
akar. L'art pour l'art kell neki a szerelem, 
mert a vére így akarja. Száján még ize van 
a csóknak, ha férfi öleli, nem gondol az 
aranyakra, amelyet ritkán lát és az apró-
pénzre, amellyel gyakran fizetik a csókját. 
Kell neki a szerelem, mint a színésznek a 
szinpad ! Mikor játszik, nem gondol arra, 
hogy ebből él. Még egy leány él közöttük, 
valami egészen közönséges, züllött teremtés, 
aki csak staffász a miliőfestésben, a neve 
sem fontos, nem érdemes róla beszélni. 

Vazeliné házában élnek a leányok, aki 
természetesen kiuzsorázza őket, ebédet főz, 
a ruhájukat mossa, szóval — amolyan War-
renné — brutálisabb és utálatosabb for-
mában. 

Annát már háromszor kereste a tanácsos 
ur, aki államhivatalnok "és aki módfelett fel-
bőszült már, amiért a leányt nem találta 
itthon. Anna már napok óta furcsa életet él, 
ami a legnagy* bb mértékben felkelti meg-
szokott környezetének csodálkozását. Valami 
történt vele, ami teljesen megváltoztatta, még 
a szeme is más lett, a hangja is, az egész 
lénye átalakult, megnemesedett. Megismer-
kedett egy fiatalemberrel, aki az első életé-
ben, aki nem beszél vele ugy, mint a többi 
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TARNA1 ERNŐ és DARVAS LILI 

Magyar Színház: „Tüzek" Angelo foto 
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férfi, nem követel tőle semmit — mert nem 
tudja kicsoda. És Anna retteg, hogy soha 
meg se tudja. Szerelmes a fiatal Ferdinándba, 
mint ahogyan az ilyen lányok ritkán tudnak 
szeretni. Uj szint, uj tartalmat adott az éle-
tének Ferdinánd, a naiv, becsületes és ideális 
lelkű fiatal zeneszerző. Ma fog először fel-
jönni ebbe a lakásba, a barátjával, aki egészen 
más férfi, — fölényes, elegáns nőhódító. Anna 
azt mondotta Ferdinándnak, hogy vidéki 
leány, hivatalnokkisasszony, a barátnője — 
Hanka — telefonos kisasszony és igy élnek 
ketten, tiszteségesen a szerény lakásban. 
Arra nem is gondolt, hogy ezt a hazugságot 
az első pillanatban megcáfolja az egész 
miliő, mint ahogy meg is cáfolta. Ferdinánd 
csakugyan feljölt a barátjával és a barát az 
első pillanatban mindent észrevett. Egyelőre 
n«n mondta el észrevételeit Ferdinándnak, 
Hankával együtt eltávoztak, hogy Anna egye-
dül maradhasson a zeneszerzővel. A bol-
dogság, a szerelem vágyakozásának aranyos 
szálait szövögették, amikor erőszakos és 
durva hang rontott be a szobába. A tanácsos 
ur ismét a leányt kereste. És a leány nem 
volt egyedül. Vazallné is bejött vele és 
szemrehányást tett a leánynak, amiért a leg-
jobb vendégeit elkergeti. Anna rémülten hall-
gatta a gyilkos, boldogságot agyonzúzó sza-
vakat — Ferdinánd most mindent megtudott. 
Hiába könyörgött, a térde előtt fetrengett a 
földön, hiába magyarázta, hogy milyen sze-
rencsétlen módon került az utcára — se 

Tarnai Ernő 
Magyar Szinház : „Tüzek'' Angelo foto 

apja, se anyja, magára hagyatott szegény 
leány — Ferdinánd szerelmének rettenetes 
felocsudásában elrohan és magára hagyja 
Annát. Szűz Mária képéhez imádkozik a 
szegény leány, akinek életében most először 
volt alkalma megismerni a szerelmet, az 
igazi, önzetlen érzéseket és a sors igen ha-
mar és ilyen kegyetlen módon megfosztotta 
ettől. Nem tudja mit tegyen, honnan remél-
jen segítséget, hogyan szerezze vissza Fer-
dinándot, kétségbeesett zokogással borul a 
jószívű Hanka vállaira, aki hiába vigasztalja. 
Anna vigasztalannak látja a sorsát. De Szűz 
Mária meghallgatja imádságét és vissza-
hozza Ferdinándot, mert ő sem tud Anna 
nélkül élni, ki akarja ragadni a fertőből, 
amelyben él, azt akarja, hogy a múzsája 
legyen, a szerelme, mindene. És együtt indul-
nak el az uj életbe. 

A második felvonás Ferdinánd lakásán 
történik. Anna ott él vele már hetek óta, 
boldogságban és szerelemben. Csak az okoz 
bánatot a leánynak, hogy Ferdinánd sehol 
nyilvánosan nem mutatkozik vele, érzi, hogy 
attól fél, hogy valaki fel találja ismerni. Fer-
dinánd elmegy hazulról, hangversenyének 
próbájára és amig Anna egyedül van, meg-
látogatja Hanka, aki elhozza holmijait, a 
pudert, festéket, rikitó piros pongyolát. Ezek 
a holmik ismét felkeltik a leányban a vágyat 
régi élete után, de — mint erős oltalmazó 
szentség — minden kísértéstől megvédi az a 
kis babafehérnemü, amelyet az almárium 

Baló Elerr.ér 
Magyar Szinház : „Tüzek" Angelo foto 
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Kabos Gyula 
Magyar Színház : „Tüzek" Angelo foto 

fiókjában őriz — mert érzi, hogy elérkezett a 
nő legmagasabb hivatasához — anya lesz. 
Ebben a tudatban az volt legfőbb vágya, 
hogy megismerkedhessék Ferdinánd édes-
anyjával és elmondhassa néki titkát. Ferdi-
nánd nem akarja levinni Annát édesanyjához, 
aki vélük egy házban lakik, végre abban 
egyeznek meg, hogy felhozza ide az ő laká-
sába. A tisztes, ősz öregasszony fel is jön 
fiához és egyedül marad Annával. Anna 
eleinte hazudni próbál — de az anya már 
mindent tud. Csak az a kívánsága, hogy ez 
a leány boldoggá tegye a fiát, ha már a fia 
nem tud nélküle élni. Anna boldogan ígér meg 
mindent, de a régi környezet visszatér hozzá 
és már-már újra hajlandó volna bűnbe esni, 
amikor feleszmél és rémülten kergeti el Han-
kát. Ettől a kísértéstől megszabadult, de most 
jön a veszedelmesebb : a barát. Brutális, 
gonosz férfi ; Ferdinánd távollétében el akarja 
csábítani Annát. Már-már sikerül is a terve 
és csak az utolsó pillanatban ébred fel újra 
Anna és kiutasítja. A vér azonban nem 
hagyja nyugodni a leányt. Ferdinánd bizik 
benne és nem is mer arra gondolni, hogy 
valaha elveszíthesse. Mégis bekövetkezik. 
Mialatt Ferdinánd első hangversenyét (ar!ja, 
Anna is ellopódzik a koncertterembe, ott 
a diákok közé kerül és elkeseredésében, 
amiért Ferdinánd még most is rejti az em-
berek elől, visszatér az útra, amelyet két 
hónapja elhagyott. Ferdinánd hazajön, ke-
resi Annát, akiről barátja már elmondotta 
neki, hogy mi történt közöltük ; Anna épp akkor 

jön haza, félig ittasan, züllötten, zsebében a 
bűnös pénzzel. Ferdinánd mindent megtud, 
hangos összecsapás keletkezik, amelyet édes-
anyja is meghallott. Egy pillanatig sem akar 
most már Ferdinánd a leány mellett maradni 
és elrohan. Anyja lejött a nagy lármára : 
minden tud. A leány nem is tagad semmit. 
Most már a számára nincs boldogság, csak a 
halál marad meg számára, leveti magát az 
utcára és beteljesedik sorsa, a legyőzhetetlen 
tüzek tragédiája. 

Az előadás színészi szenzációja Darvas 
Lili. Hihetetlen elemi intuícióval, a pszicho-
lógiai átélések határán, csodálatot keltő natu-
ralista művészettel alakította az utcai lány 
szerepét. Szédületes színészi karriér perspek-
tívái bontakoztak ki ebből az alakításból, 
amely Darvas Lilit most már a legelső drámai 
színésznőkkel emelte egy sorba. Baló Elemér 
Ferdinándot játszotta természetes közvetlen-
séggel és különösen a harmadik felvonásban 
volt nagy sikere. T. Oláh Böske Hanka sze-
repéből formált művészi alakítást ; kedves, 
derűs volt minden szava és sok szív volt 
játékában. .Simon Marcsa Gorkij-színű figü-
rája a legpompásabb kabinetalakitás. Tarnai 
Ernő élethűen, tökéletes természetességgel 
játszotta a világfi barátot, övé a rendezés 
érdeme is. Báthori Gizella az anya szerepé-
ben aratott őszinte elismerést. Csupa sziv 
volt és csupa hangulat, jóság, megbocsájtás, 
szeretet. Epizódfigurákban Kabos Gyula és 
Csepreghy Erzsébet fokozták az előadás sike-
rét. A stílusos díszleteket Básthy tervezte. 

Simon Marcsa 
Magyar Színház : „Tüzek" Angelo foto 
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Hans Müller nyilalkozlk 
a Tüzek: múltjáról és a 
budapesti szereplőkről 

Az érdeklődés középpontjában e héten 
Hans Müller állt, a Tüzek világhírű szerzője, 
aki személyesen jött el Pestre, hogy nagy 
sikerrel szinrekerült darabjának utolsó próbáin 
és premierjén jelen lehessen. Hans Müller 
szigorú német tanárarc, egyébként elegáns 
világfi. A „Színházi Élet" kérdéseire szívesen 
válaszol és darabjának múltjáról a követ-
kezőket mondja : 

— A Tüzek először a berlini Lessing 
Theaterben került színre 1920 október 21-én. 
Női főszerepét Käthe Dorsch játszotta, akit 
az operettszinpadról hoztam át egyenesen 
ennek a szerepnek a kedvéért. Egyik napról 
a másikra Berlin legkedveltebb drámai színész-
nője lett. Négy hét múlva a bécsi Deutsches 
Volkstheater mutatta be darabomat, a főszerep-
ben Ida Rolanddal. Hogy egy kis hozzá-
vptőleges s atisztikát adjak a Tüzek múltjá-
ból és karriérjéből, a budapesti bemutató 
sorrendb-n a 282-ik volt. Most már Francia-
ország kivételével úgyszólván minden európai 
országban ismerik és adják darabomat. De 
jövőre már az exkluzív Páris is meg fog vele 
ismerkedni. 

— A budapesti előadás stílusban és föl-
fogásban a legjobb volt mindazok között, 

Báthory Giza, Baló Elemér 
Magyar Színház : „Tüzek" Angelo foto 

amelyeket láttam. Mint méltóztatik tudni, a 
Tüzek a szenvedélyek ábrázolására fekteti a 
fősúlyt s ezért a temperamentumos buda-
pesti előadás sokkal inkább megközelítette 
azt, amit darabomban érvényre juttatni 
akartam, mint a legjobb német előadás. Ezt 
Tarnai Ernő rendező érdeméül tudom be, de 
természetesen nem szabad megfeledkeznem 
arról a körülményről, hogy ideális szinész-
anyag felett rendelkezik. 

— így elsősorban a budapesti női főszereplő-
ről, Darvas Liliről kell beszélnem, akinél na-
gyobb színpadi talentumot eddig még nem is-
mertem. Itt tartózkodásom óta sokan és sokszor 
kérdezték, hogy lehet, hogy egy jó családból 
való fiatal leány, aki úgyszólván színpadi 
múlttal sem rendelkezik, hogyan ábrázolhatja 
szerepét ennyi megdöbbentő realitással. Ezt 
én részben Darvas Lili intuitiv tehetségének 
tulajdonítom, részben pedig annak, hogy 
hihetetlen .intelligenciája folytán minden 
utasítást életre vált. 

— A Tüzek többi szereplőiről is csak a 
legjobbat mondhatom. Báthori Giza meg-
találta szerepében azt az örömet, amely 
feledteti vele a kényszerű öregedést; Baló 
gyönyörű férfiassága, Tarnai drámai ereje. 
Oláh Böske napsugaras kedvessége, Simon 
Marcsa groteszk vidámsága, Kabos humora 
való élettel tölti meg darabomat, amelynek a 
budapesti bemutató körülbelül az ötezredik 
előadása volt. 

Hans Müller különben jó ismerőse Pest-
nek. Sokszor és szívesen rándul át hozzánk 
és előre örül, hogy jövőre ismét nálunk 
lehet, hogy előkészítse König cimü darabjá-
nak premiérjét. 

Kabos Gyula és Simon Marcsa 
Magyar Színház : „Tüzek" Angelo foto 

Ne játsz a tűzzel 
E versike a közönségnek 
Intő figyelmeztetést ad át. 
Aki Darvast látja a Tüzekkel 
Biztosan megégeti magát. 
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„A Pauphilat-család" 
Mikes Magda, Góth Sándor, Gazsi Mariska 

Vigszinhéz : „A kék frakk" Angelo fotográfia 

munkát produkált a francia bohózatirodalom 
nagyszerű hagyományainak szellemében. 

Erkölcsi tendencia persze nem sok van a 
mesében s aki Flers és Caillavet hires sza-
tirikus vígjátékának, A zöld frakknak pen-
dantjára gondol itt, az csak annyiban találja 
el az igazságot, hogy valamint a zöld frakk, 
ugy a kék frakk is hivatást és dekórumot 
jelent. A zöld frakkot a francia tudós aka-
démia halhatatlanjai viselik, a kék frakk 
viselője társadalmilag szimplább, de érde-
mekben nem szegényebb ember : a párisi 
Maxim mulató főportása. És nem kell azt 
hinni, hogy a kék frakk viseléséhez talán 

Mint ahogy rendes francia bohózatirókhoz 
illik, íves Mirande és Gustave Quinson össze-
álltak és társaságot formáltak A kék frakkban 
megirandók célszerű kiaknázására. A fran-
ciáknak tudniillik igen helyesen az az állás-
pontjuk, hogy több szem többet lát és ha az 
ember véletlenségből az Íves Mirande ötleté-
nek nevet, annak Gustave Quinson sem vallja 
kárát. Az sem lényeges ránk nézve, hogy ki 
szállította kettőjük közül a darab témáját és 
ki dolgozta föl. A párisi Intim Pisla bizo-
nyára ezt is elárulta, nekünk elég annyi, 
hogy a két francia vidám, kedves, életképes 
darabot hozott létre és mindenképen méltó 
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Makay Margil 
(Totoche) 

kevesebb kvalifikáció 
kell. Sőt az ujabb 
francia társascég ta-
lán önkéntelenül is a 
paródiáját vagy az ab-
szurdum felé való fej-
lesztését adta A zöld 
frakkban kigúnyolt té-
mának. Amig ugyanis 
amaz arról szólt, hogy 
akinek az isten hiva-
talt ád, annak észt is 
ád hozzá, addig A kék 
frakk részlet-tenden-
ciájában azt bizonyítja, 
hogy a mulató portását 
nem a frakk csinálja. 
E ruhadarab betöltéséhez nem intelligencia és 
nem főiskolai képzettség kell, hanem egy világ-
város éjszakai életének, linkségeinek, rafinériá-
jának preciz és alapos ismerete. 

Julien Pauphilat, a Maxim mulató főportása 
(Góth Sándor) ilyen minden hájjal megkent em-
ber. Julien igazi mintaképe a portásoknak, akit 
megbecsül a tulajdonos és a közönség, akit sze-
retnek a mulatóban alkalmazott kis nők is és 
aki egy negyedmillió gerczy Géza (Octave) 
frankot keres evenkent vígszínház : „A kék frakk* 
mesterségéből. Csak- Angelo fotografia 

hogy Julien ráunt hivatalára. Nem azért, mintha szé-
gyelné a portásságot, hanem mert megundorodott a 
hadimilliomosoktól és egyéb siberektől, akik az ujabb 
időkben elárasztották a mulatókat. Szerencséie ka-
póra jön keresztfia, Octave (Berczy Géza), vjzsgázott 
mérnök. Ez a szerencsétlen fiu elvesztette állását és 
Julien protekciójával magára fogja ölteni a kék 
frakkot. Addig is itt marad, hogy egy kissé tanul-
mányozza az éjszakai életet, amelynek csakhamar 
számos vidám epizódját ismerjük meg. Így megtud-
juk, hogy magának Julien urnák is van titokban egy 
kis nője, Totoche kisasszony (Makay Margit), aki 
viselkedésével és különösen Du Vélin márkihoz 
(Kertész Dezső) való barátságával méltán kelti föl 
a főportás ur dühös féltékenységét. Egy csomó látszó-
lag egymástól független vidám epizód közt halad 

a darab az expozíció 
felé és kacagtató jele-
neteken át egyszer csak 
azt vesszük észre, hogy 
máris kész bohózati 
bonyodalom előtt ál-
lunk. Így van szeren-
csénk megismerkedni 
magával Du Vélin 
márki úrral is, a Maxim 
egyik legnevezetesebb 
törzsvendégével, ki egy 
pillanatra bekukkantott, 
hogy egy időre elbú-
csúzzék ividám órái-
nak színhelyétől, mert 
családi gyásza ; van. 

Berczv és Qôth 
(Octave) (Pauphilat) 
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Most viszi nagybátyját, az 
családi kriptába. Az autó a 

Mikes (Geneviève) 
Gazsi (Pauphilatné) 

temetkezési vállalat 
alkalmazottaival ott 
áll a mulató előtt, 
mialatt a márki vi-
dám pezsgőzés kö-
zepett búcsúzik To-
tochetól és a többi 
nőktől, aki közül 
különösen Cri-Cri 
kisasszony van ré-
mesen elkeseredve. 
Egy orosz szovjet-

funkcionárius 
ugyanis, aki idejött 
mulatni, egy teljes 
millióval ajándé-
koz a meg, csakhogy, — amint 
utólag kederül — az egymillió 
rubel összesen negyvenöt fran-
cia frankot reprezentál. 

A felvonás azzal végződik, 
hogy Du Vélin, a temetkezési 
vállalat alkalmazottja s a sof-
főr vidáman elvonulnak, hogy 
vidéki kastélyéban megadják 
a végső tisztességet az öreg 
hercegnek, aki teljes öröksé-
gét a márkira hagyta. 

A második felvonás Julien 
ur vidéki kastélyában történik. 

öreg herceget a Julienről tudni kell. hogy hivatását még fe-
koporsóval és a lesége és felnőtt leánya előtt is eltitkolta, akik 

előtt ugy szerepel, mint üzleteitől 
visszavonult tőzsér. Julien idehaza 
értesül, hogy leánya (Mikes Magda) 
félhivatalosan eljegyezte magét Du 
V'élin márkival, akit Julien a mula-
tóban csak párisi becéző nevén is-
mert. A márki látogatását minden 
percben várják, de addig is jelent-
kezik a nagytiszteletü rektor (Sze-
rémy), a márki nevelője, hogy a 
részleteket megbeszélje a szülőkkel. 
A márki idehaza mint teljesen járat-
lan és romlatlan ifjú szerepel, akinek 

lelki kvalitásairól, er-
kölcsi tisztaságáról a 
rektor valóságos dics-
himnuszokat zeng. Ju-
liennek és leendő ve-
jének első találkozá-
sára már feszült izga-
lommal vár a közönség 
De mielőtt még ez meg-
történhetnék, ujabb 

vendégek komplikálják 
a helyzetet. Megérkezik 
ugyanis Totoche, az el-
keseredett Cri-Cri tár-
saságában, mert meg-
tudta, hogy a márki 

Góth Sándor és 
Gazsi Mariska 

Köiössy Angela (Loucine) és Zala Emmi (Chochotte) 
Vigszinház : „A kék frakk" Angelo fotografia 
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lientő megtudja, 
hogy ártatlan tanít-
ványa azonos azzal 
a tizenhárompróbás 
lumppal, aki a Ma-
ximban a portásnak 
hetekig adósa volt. 

—_Én tűzbe me-
rem érte tenni a ke-
zemet— heveskedik 
a rektor. 

— Akkor mér hív-
hatja is a tűzoltókat 
— dühöng Julien és 
elhatározza, hogy 
haladék nélkül a 
szökevények után 
utazik. Közben 
azonban még el kell 
intéznie Cri-Crit, aki-
vel elhiteti, hogy a 
ház tulajdonosa 
száj- és körömfájás-
ban fekszik. Cri-Cri 
Totocheval együtt 
rémülten menekül a 
házból vissza Paris-
ba s igy már látni-

i való, hogy estére az; 

házasodni készül, sőt mi több, örökölt, tehát megvágható. 
Meg is egyeznek kétszázezer frankban, de Totoche, amikor 
a pénz már nála van, még egy bucsucsókot kér és ebből 
származik a baj, mert a rektor éppen csókolódzás közben 
lepi meg őket, mire a márki kénytelen Totoche-t, mint 
unokanővérét, Bonnechose márkinét bemutalni. 

Közben Cri-Crit valóságos honvágy fogja el régi szo-
baleányi élete után s mert az orosz milliomos által oko-
zott súlyos lelkicsapást még most sem tudta kiheverni, 
Julien feleségével folytatott rendkívül mulatságos érteke-
zése után elhatározza, hogy beáll szobaleánynak Julienék-
nél. Mialatt Pauphilatné (Gazsi Mariska) a lakást mutatja 
az uj szobaleánynak, megtör-
ténik az após és vő találko-
zása. Julien, hogy valami-
képen elmaszkirozza magét, 
fekete szemüveget vesz föl s 
igy meg tudja tartani inkogni-
tóját, sőt arra is képes, hogy 
indokolás nélkül megtagadja 
Geneviève kezét a kétségbe-
esett márkitól, aki a rektor 
tanácsára Párisba szökteti a 
leányt. Csak később bánja 
meg a jó tanácsot, amikor Ju-

Kertész Mikes Magda 

Kertész Dénes 
(Du Vélin) (La Richais) 

Vígszínház : „A kék frakk" 
Angelo fotografia 

Góth Sándor 
Pauphilat Julien, a Msxim főportása 
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egész társaság a Maximban fog találkozni. 
A Maximban ezalatt kiderül, hogy Octave 
mérnöki képzettsége nem képesiti őt az állás 
betöltésére. Amihez hozzányúl, abból baj 
lesz, diszkrét megbízásokat szerencsétlenül 
végez el s ahelyett, hogy megkeresné a kilá-
tásba helyezett negyedmilliót, még rá is fizet. 
Egypár uj kabinetfigurán kívül itt találkozunk 

Mikes Magda (Geneviève) 
Vígszínház: „A kék frakk" Angelo foto 

megint az egész társasággal. Először a 
márki érkezik meg elragadtatott és csodál-
kozó menyasszonyával, utána Pauphilatné és 
a rektor, majd természetesen maga Julien is, 
aki látván a keresztf a által okozott bajokat, 
hamar felölti a kék frakkot. A találkozás 
mulatságos, de egyben szomorú szenzációkkal 
jar. Julien kénytelen leleplezni inkognitóját, 
mire a márki a nevetségességtől való félel-
mében vissza akar lépni a házasságtól. Sze-
rencsére közbelép Totoche, akiről kiderül, 
hogy minden ledérsége mellett is van szive 
és néhány kedves jelenetben összebékíti a 
társaságot. 

Ez a vidám mese ezer pompás ötlettel 
van fűszerezve s a kacagás úgyszólván pilla-
natra sem szünetel a nézőtéren. Ez Lakatos 
Lászlónak, a darab fordítójának is érdeme, 
aki remekül érti a poentirozás technikáját. 
Gyorsan pattogó ötletek és a Vígszínház köz-
ismerten erős bohózati tempója viszik a da-
rabot előre. Góth Sándor, mint színész és 
mint rendező a régi helyén, a régi és utol-
érhetetlen lendülettel és ötletességgel dolgo-
zott Julienje a legtökéle'esebb bohózati 
figura, éppúgy, mint a többi fő- és epizód-
szereplőké is, akik közül szerepüknek nagy-
sága szerint elsősorban Mahay Margit, Ker-
tész Dezső, Lázár Mária, Szerémy Zoltán és 
Berczy Géza neveit kell említenünk. Az emii-
tetteknek mindegyike művészi teljesítményben 
egyenértékű, vidám, szines alakítást nyújtott, 
de ugyanilyen szellemben oldották meg föl-
adataikat azok is, akiknek a bohózat epizód-
szerepeket juttatott : Gazsi Mariska, Mikes 
Magda, Bárdy', Zátony, Balassa, Fenyvesi, 
Győző, Radó Teri. Dénes György és a kis 
Szécsi Ferkó, aki biztos] mozgásával, üde 
humorával minden jelenésében hangos derült-
séget keltett. Az előadás főerőssége maga a 
jókedv, amellyel a Vígszínház gárdája játszik. 
Ez az el nem fojtott kedv adja meg a Víg-
színházi bohózatok külön és le nem utánoz-
ható hangulatát. Málnai Béla díszleteit a 
közönség megtapsolta. 

Relativitás 
Az Einstein-féle elmélethez 
Az egyik legfontosabb érv ez : 
Akadnak olyan Tüzek is, 
Ahol a tűzoltó is élvez. 
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MAKAY MARGIT 
(Totoche) 

Vigszinház : „A kék frakk' Angelo fotografia 
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Nem írok színházról 
Irta : KARINTHY FRIGYES 

Edes Inczém, 
ne haragudj kérlek, csak azt aka-

rom bejelenteni, hogy az e heti cik-
ket nem küldhetem el, pedig nagy 
szükség . . . izé, nagy szükséged volna 
rá. Nem irom, mert nem tudok irni, 
nem akarok, nem birom már, unom, 
egy kis luft kell, átmenet, pihenő — 
vagy pedig engedd meg, hogy más-
ról irjak, akkor igen, nagyon szíve-
sen, privátim, levélformában. Te, 
most jut eszembe, hogy mi soha nem 
irunk levelet egymásnak, csak ugy, 
szerelemből . . . múltkor elkezdtem 
egyet és szórakozottságból ráírtam, 
felül, hogy borgis durch szedjék. 
Egyszóval nem akarok színházról 
irni, el akarom felejteni, hogy van, 
másról akarok beszélni. Értsd meg, 

kérlek alássan, te, akinek tele van 
a fejed színházzal és azt hiszed, 
másra nem is lehet gondolni, hogy 
mennyi minden rengeteg dolog van 
a világon . . . sok dolgok, földön és 
égen, semhogy képzelnétek . . . pfuj, 
elég, hiszen ez Hamlet. 

Nézd, Inczém, értsd meg, egyéb 
is van. Tudod, mik vannak ? Elájul-
nál. Ma megjött nekem például a 
Természettudományi Közlöny leg-
újabb száma — egy nagyszerű cikk 
az atomokról — tudod, milyen érde-
kes? No de komolyan, nem viccelek, 
figyelj ide, a legújabb kutatások ered-
ménye is, dehogy nem érdekel, majd 
meglátod. Nézd, kis üzlet: mennyiért 
engeded meg, hogy erről irjak vala-
mit, vagy legalább elmondjam neked 
szóval? Kérlek szépen, az atomokat, 
ma már, mint tudod, tulajdonképen 
elektromokno k hívják — te, igaz, hogy 

Kertész Dezső Mikes Magda 
(Du Velin) (Geneviève) 

„Vígszínház : „A kék frakk" Angelo foto 

Makay Margit Dénes György 
(Totoche) (La Richais) 

Vígszínház : „A kék frakk" Angelo foto 
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a jövő szezonban Elekirá-1 előveszik 
a Nemzetibe, Ivánfival? Pardon — 
pfuj. Látod, fene egyen, már megint 
kezded. 

De mit is beszélek én az atomok-
ról, amikor annyi minden ven még 
itten. Tegnap este Fabre-nak a nagy-
szerű bogarászati müvét olvastam 
(„Souvenirs Entomologique") a han-
gyákról, a termeszekről, a pókokról 
. . . csodálatos világ, te ! Sohase hit-
tem volna, hogy ilyen izgalmas olvas-
mány az, amit á l ta lában tudomány-
nak neveznek. Soha még regény igy 
le nem kötött, mint a valóságnak, 
a létező világnak az az óriási regénye, 
amiben benne élünk, aminek részei 
vagyunk és amit a-képzelt világ után, 
harmincéves korunkhan kezdünk fel-
fedezni újra, nagy álmélkodással, 
hogy miért untuk ugy az iskolában 

. . Mondd csak, például, tudtad te 
azt, hogy a hangyák háziállatokat 
tenyésztenek m a g u k n a k ? Teheneket, 
amiket megfejnek . . . és hogy ott is 
királynő rendszer van, egyetlen nő, 
aki . . . én azt hiszem, innen vette 
Pierre Benoit az Atlantis cimü regény 
témáját , amiből azt a nagy filmet 
csinálták, persze, rosszul szerintem, 
mert a filmdramaturgia első feltétele, 
szerintem, hogy a hősnek, éppen ugy, 
mintha színpadon történne, szerintem, 
a m e l l é k a l a k o k k a l . . . no de, ugyan, 
már megint kezded ? ! Hát nem tudsz 
egy pillanatig megfeledkezni a szín-
házról, a kedvemér t? 

Vagy mit mondjak a pókokról? 
Van egy pókfajta, amelyik buvár-
harangot csinál magának levegőből 
és oda rejtőzik el. Ennek a himje 
borzasztóan fél a nősténytől, nem 
mer közeledni hozzá, fél, hogy meg-
eszi. Tehát á s magának egy utat, 

kibélelt levelekkel és mikor talélkoz-
niok kell, ugy a második felvonás 
közepe felé, beküldi az öreg orvost, 
aki rá aka r j a beszélni Annát, hogy 
mondjon le a gyerekről, de ekkor 
Anna, csakhogy neki legyen igaza, 
inkább azt állítja, hogy a gyerek nem 

Makay Margit (Totoche) 
Vígszínház : „A kék frakk" 

Angelo fotográfia 
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is a férjétől van, hanem négy évvel 
ezelőtt, mikor Hamburgban voltak 
nyaralni — ejnye, mi e z ? Hiszen'én 
itten a Strindberg „Apá"-ját mesélem 
el neked, na látod, már megint, ez 
hallatlan. 

Hagyjuk a tudományt. Hová mész 
nyaralni az idén ? Talán Lontóra, 
Beöthyhez? Te, kérlek, ha találkozol 
Beöthyvel, szólj neki, hogy az a 
francia darab, amiről szó volt — 
nem, nem, nem, ne szólj semmitI 

Beszéljünk szerelemről. Mostaná-
ban sokat gondolkodom rajta, hogy 
mi az értelme az életnek. És hogy 
minek csináljuk az egészet, kinek 
tartozunk vele — magunk akartuk-e, 
mielőtt lettünk, mert ha igen, kell 
hogy megvoltunk már valahol, vala-
milyen formában, ahhoz, hogy akar-
hassunk valamit . . . ha pedig nem, 

miért erőltetjük? Igaz? Lehet, hogy 
valódi énünk nem is bennünk van, 
hanem valahol másutt . . . Mit szólsz 
ehhez a gondolathoz? Nagy marhaság, 
mi? Egy komikusfigura szájába le-
hetne adni, epizódalaknak — más-
képen nem igen használhatnám fel. 

Nem, nem irok színházról, ne ha-
ragudj. Inkább ne legyen cikkem ezen 
a héten. Te — apropó, nem lehetne 
ebből egy kabaréjelenetet csinálni — 
egy alak, aki nem akar színházról 
tudni — vagy talán háromfelvoná-
sosnak is jó lenne? Szervusz ! 

Technikai okok 
Számos beható próba után 
S lázas izgalmak közepett, 
Technikai okokból pár nappal 
Elhalasztották a Tüzeket, 
őszintén szólva, én megértem, 
Mert a tűzhöz kell fa is, szén is. 
Technikai okokból halasztottam el 
A tüzeket a télen én is. 

H Ä l a — a 
r a R o i t b u r q o n y ô é r i 

Az itt közölt levelezőlapot Fedák Sári irta 
Bornemissza bárónak, a Cunard magyar-
országi vezérigazgatójának. A báró lelkes 
rajongója a művészetnek, legjobb barátja a 
színészeknek s elképzelhető tehát, milyen 
gondossággal vigyázott arra, hogy Fedák Sári 
az elképzelhető legkényelmesebb módon 
tegye meg az utat Magyarországból Amerikába 
és vissza. De nemcsak ezért a kényelmes 

utazásért hálás Fedák Bornemissza bárónak. 
A Zsazsának — mint illik tudni — egyetlen 
kedvenc étele van : a rakottburgonya. Sonká-
val sürün hintve, karikára vágott tojással, bő 
vajban, kis tejföllel köriive s pirosra piritva 
szereti Zsazsa a rakottburgonyát. Amikor 
hajóra szállt, sok más dolog mellett a rakotl-
burgonyáiól is fájdalmas bucsut vett a pri-
madonna. Mert arra igazán nem számított, 
hogy a Cunard hajóinftk nagyszerű francia 
konyhája rakoltburgonyát tudjon majd neki 

adni. Hát rosszul számí-
tott Fedák I Amikor az első 
ebédet szervírozták aszta-
lára az „Aquitanián", a 
menün ott szerepelt a ra-
kottburgonya, még pedig 
sonkásán, tejfelesen, pi-
ritva, ahogy Fedák szereti. 
A figyelmes Bornemissza 
báró talán kábelen adta le 
a rakottburgonya receptjét, 
hogy Fedáknak még a ked-
venc étele se hiányozzék 
nz uton. Ezért hálás Fedák 
Sári Bornimissza bérónak 



"SZÍNHÁZI ÉLET 19 

JBEMVTATCÍ • A 'ßi-AHA •• > F • l-VJZ./0\ 

Csodálatraméltó az ördög népszerűsége. 
Nincs tán a mitológiában még egy alak, amely 
ebben a tekintetben versenyezhetne vele. A 
legkomolyabb sátánizmustól kezdve a regé-
nyek és színdarabok mesevilágén ét az ördög 
már régen megérkezett az operettbe. Volt már 
szerencsénk hozzá, mint Luciferhez, mint 
Plútóhoz, de olyan formában, mint a Blaha 
Lujza Színház uj premierjén szerepelt, még 
nem láttuk. Természetes, hogy az ördög is 
halad a korral és ma már tekintélyes őszes 
hajú öreg ur. És nem lenne vérbeli az operett, 
ha a végén ki nem derülne, 
hogy nem olyan fekete az ör-
dög, mint amilyennek festik. 
Az ókori drámák Deus ex ma-
chinája áldásos intézmény 
volt a megoldások és a me-
sefelfrissitések szolgálatában, 
de amit ezek után az ör-
dögtől kapunk, az igazán fe-
lülmúlhatatlan, mondhatnánk 
pokoli. 

De beszéljen maga a mese: 
Kísértetjárás és szellemek 

órájában, éjféli tizenkettőkor 
tombol az élet legjobban a 
bárokban és egyéb mulató« 
helyeken. Bizonyéra akkor, 
mikor az ördög elindul a po-
kolból, hogy megtegye min-
den éjjel szokásos földi kör-
útját. Ragyogó ízléssel be-
rendezett bár különtermében 
vagyunk, ahol nagyszámú és 
tipikusan éjjeli társaság tob-
zódik a legújabb táncok vad 
forgatagában. Azonban az 
ember nagy társaságokban 
érzi legelhagyottabbnak ma-
gát. így van ez a márkival 
is, aki amellett, hogy az 
egész társaság központja és 
a legszebb nagyvilági nőnek 
a barátja, az egész színes 
forgatagot legszívesebben a 
pokol fenekére kívánná, ha 

Matány Antal, Ujváry Lajos 
Blaha Lujza-Szinház : .Vigyen el az ördög" 

Labort felv. 

jószágigazgatója itt lenne már. Kopott a címer, 
frissíteni kéne, különben nagy bajok lesznek. 
Hasonló véleménye van a jószágigazgatónak, 
aki mikor végre pár pillanatra eg>edül ma-
radhat a gazdájával, elárulja a márkinak, 
hogy nincs mentség. A vagyon utolsó romjai 
is elpusztultak. Ha három nap alatt nem ren-
dezi az adósságait, perbe fogják. Dolgozni I 
Ez volna az egyetlen mentség, azonban hogy 
tudjon dolgozni az, aki soha életében munkát 
nem ismert. Kábultan támolyog ki a márki, 
a jószágigazgató is fejcsóválva megy el. 

A legszomorúbb, legsöté-
tebb pillanatban bájos szőke 
jelenség lép be az ajtón. 
Alakjáról sugárzik a tiszta-
ság, csodálkozunk, hogyan 
kerül ide, ahol csak a fes-
tett arcot ismerik. Azonnal 
melléje is telepszik egy fintal-
ember s mivel csak ketten 
vannak az egész teremben a 
legpokolibb tempóban kezd 
udvarolni neki. A leányka 
igazán nem tudja mire vélni 
a dolgot, oly ártatlan és ta-
pasztalatlan. De mikor a ficsúr 
túlságosan .tolakodó lesz. ijed-
ten menekül a belépő már-
kihoz segítségért. Talán egy 
csöppnyi szándékosság is van 
ebben a segélykérésben, de 
nem értjük, mi oka lehetne 
Eleonornak az ohiói bánya-
tulajdonos leányának ilyes-
mire. Nem, bizonyéra csak 
a véletlen, a sors, a végzet, 
ami őket összehozta. A daluk 
is erről beszél : 

De furcsa az élet, a végzetünk, 
Mely két szivet összecsendit. 
Van száz, kivel szívesen el-

[csevegünk 
S tavaszt szava mégse zsendit. 
S egy csendes nyári délután. 
Egy férfi jön utadba tán, 
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A sors küldte őt feléd, 
Rád néz — 
S a szived lázban ég"! 

Eleonorért hamarosan jön néger dadája és 
elviszi. A márki egy emlékkel gazdagabb lett, 
azonban ez, sajno'3, semmitsem segít a hely-
zeten. 

Adrien, a barátnője, már 
régen keresi őt. Csekély 
ötvenezer fr«nkot akar fel-
tenni egy lóra. Biztos a 
tipp, a vikomt adta, hát 
egészen bizonyos, csak 
hol az ötvenezer frank? 
A márkinak egyetlen egy 
sincs. Ha nincs pénz, nincs 
szerelem. Adriénne bizto-
san mástól fog kérni s 
ezen még a vikomt me-
lankolikus kijelentése sem 
segít. 

— Azok a nők, akik 
nekünk nem is olyan na-
gyon drágák, mindig a 
legdrágábbak. 

Ez különben arra is 
vonatkozik, hogy a márki 
szivét nagyon megfogta 
Eleonor, aki különben a 
vikomt rokona s ő in or-
málta is a kisleányt a 
márkiról a következőké-
pen : 

— A márki a valódi 
életművész hamisítatlan 
iskolapéldánya. Olyan is-
kolapéldány, hogy az is-
kolákban kéne tanítani. 
Előkelő. Erő. Merő. Kellő. 
Velő. Karddal szelő. Célba 

belő. Pénzelverő. Néha nyerő. Szivet perzselő. 
Azonban a márkin már senki se segíthet. 

Akinek nincs pénze, azt elviszi az ördög. 
Egyedül akar maradni. Leoltatja a villanyt 
s egy pohárral a kezében, vigan búcsúzik az 
élettől . Mint egykor ősöm, Luxemburg, 

Ugy szórom a pénzt, hahó. 
S két markoddal szórd te is, 
Hisz az másra úgyse jó. 
Ki gyűjtőd, félted, vén 

[uzsorás, 
Vig fény egeden nem gyul, 
Mert szép lány, jó bor, 

[friss kacagás 
Nincs ott, hol a pénz nem 

[hull. 
Azért se bánom, holnap 

[mi ér. 
Ha még ma lángol, dalol 

[a vér. 
Az ördög elvisz, vigyen 

[csak el, 
Autón vagy konflin, nem 

[érdekel. 
Jó volt a pezsgő és szép 

[a lány, 
Tüzedtől részeg egész a 

[szám. 
Szép volt amájus, emlékeél 
Bolond, ki többet, szebbet 

[remél, 
Az ördög elvisz, vigyen 

[csak el, 
Azért se bánom, jöjjön ha 

[kell I 

Fenn : 
Rozsnyai, 

kilzér en : Kel-
ler Elza és Vere-
bes, lenn: jobbra 

Pintér, Qaletta, balra: 
Galetta és Kruyswik 

Blaha Lujza-Szinház : 
.Vigyen el az őidög" 

Labori felv. 
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PINTÉR BÖSKE 
Blaha Lujza-Szinház : „Vigyen el az ördög" Labor felv. 
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csak egy fillérnyi pénz is van nála, azon a 
napon elviszi az ördög. Viszont az ördögnek 
megér a tréfa néhány milliót. 

— Szükségem van az ilyen szép lélekre, 
mint a tied — mondja a márkinak. — Ma-
napság csupa árdrágító, siber, valutaspeku-
láns diplomata kerül a pokolba. Szükségem 
van rád. 

S miután megkötötték az üzletet, az asz-
talra olvassa az első milliót. 

Négy nap óta folyik már az eszeveszett 
mulatozás. Senki se tudja, honnan a pokol-
ból szerzett pénzt a márki, de minden adós-
ságát kifizette s eszeveszetten költ. Adrienne 
számitása szerint naponkint körülbelül egy 

milliót. Pompás és ra-
gyogó palotájában ma 
este is bál van a legre-
mekebb műsorszámok-
kal. Néger-tánc, szédítő 
s'epp a clou s utána 
az egész társaság fék-
telenül mulatni kezd. 

Azonban Adriennet 
egyre jobban gyötri a 
kétség, honnan van 
ennyi pénze a márki-
nak, akit néhány nap-
pal ezelőtt már majd-
nem otthagyott, any-
nyira tönkrement. A 
vikomt valami nagy 
örökségben reményke-
dik azonban teljesen 
valószínűtlen, hogy ak-
kor ilyen hallatlan köl-
tekezésbe verje magát 
a márki. 

— Különben is, ha 
koronáról volna szó, 
nem mondom. Az em-
ber elmegy valahová 
vacsorázni és odavan 
a millió. De a frank-

Kruyswik Anni, - r ó [ valóságos frankról 
Qaletta Ferenc . f 
viiicna .ci* van szo, azt mar mégis 

csak munka elverni. 
A vikomt ugy szórja a vicceket, mint a 

márki a pénzt s végül mégis csak akad 
ötlete. A hipnotizőr I 

— Egy telepata. ö majd rövidesen meg-
tudja, honnan tred az a rengeteg pénz. 

S „telepata" tényleg itt van s ha már itt 
van, akkor nem hiányozhaiik a hipnotizáló 
tercett sem, aminél humorosabbat nehéz el-
képzelni, mert nem azért olyan nagy mester 
a Milanovics, akit a vikomt következetesen 
»svindlerevícs"-nek szólít, hogy meg ne „tele-
patázná" Adriennet és a vikomtot is. 

A szugesztió, 
Noha nehéz dió, 
Én ugy értem, hogy jobban se kell, 

' Ha alszik, ha nem. 
Csak rá néz a szem 
S mint Trilby, ugy énekel. 

— Hej, ha most hamarosan kéznél lenne 
egy ördög, de szívesen eladnám neki a lel-
kemet. Úgyis elviszi nemsokára — sóhajtja 
a márki. 

S erre a szóra az egyik asztal mellől föl-
kel egy ur. Hogyan került oda, mikor, senki 
se tudja. Egy pillanattal előbb a báró még 
maga volt a teremben. Az illetőnek erősen 
pirosan világit a pipája, vörös fényt vet az 
arcára, bizonyos, hogy nem erről a földről 
való dohányt szív. Különben érdekes arcú, 
köpcös öreg ur, választéka kissé mélyen 
nyúlik a homlokába, erősen gyűrűs a szeme, 
de különben semmi természetellenes nincs 
rajta. Mindössze nagyon rejtelmes ur. Maga 
az ördög. Plútó, Luci-
fer személyesen, csak-
hogy igen modern ki-
adásban. Csöndes, halk 
hangon beszél, de 
egyetlen szavát sem le-
het eltéveszteni. Na-
gyon a fülünkbe szö-
kik. A márki természe-
tesen tréfának tartja az 
egészet, de belemegy, 
miért ne. Nagyon elő-
nyös szerződést kinálaz 
ördög. Minden éjjel 
tizenkettőkor átad a 
márkinak egy milliót s 
neki ezt a következő 
éjfélig mind el kell köl-
tenie. Az utolsó fillérig, 
mert ha az óraütéskor 

Matány Antal, Uiváry Lajos 
Blaha Lujza-Színház : „Vigyen el az Brdflg* 

Labori felvétele 
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Galetta, Kruyswik 

Adrienne : 
Hogy mester benne, elhiszem 

[én. 
Bér bemutathatná, ez tény. 

Milanovics : 
Ó, kérem madám, örömmel, 
Vagy önnel, vagy önnel. 
Madám, madam, kérném e 

[kegyre. 
Az orrom nézze egyre. 

Adrienne: 
Ha muszáj — rászánom 

[magamat, 
Milanovics : Szunnyadj el I 
A hipnolizálás tényleg sikerül és Matany, UJvâry 

örömmel állapitjak meg hárman, hogy 
Nos, itt az ember mér csak szájat tóthat 
És mesterére méltón olv hiu, 
Mert nem látott még ily csodát a század, 
Bárha, link a, bárha link a, 
Bárha link a jó fiu I 

A márki mit sem !ud az ellene irányuló merény-
letről. boldogan éli világát, de mikor egyszer magara 
marad, kidéiül, hogy nem jó az ördögöt a falra 
fejteni. 

— Mert megjelenik — mondja az ördög és sá-
táni mosoll>al lép ki egy fekete oszlop mögül. 

Baj van. Csütörtököt mondanak a pokol pénz-
nyomó gépei, ha az igy megy tovább. 

— Az ördög se birja ki e/t az iramot, ahogy 
maga költi a pénzt. Nem győzöm nyomatni a fris* 
bankókat. Aztán majd csodálkoznak a hatoságok, 
hogy honnan a pokolból való ez a s< k hamis pénz. 
No de mér nem tart sokáig. Addig, mig megtalálja 
azt a nőt, akit a sors magának rendelt. 

S a márki mäMjt egyedül marad. Az a nő ? Nem, 
az a nő nem l^ftt Adrienne. Valami egészen más. 
Várnia sem kell és belép Eleonor, aki most még 
szebb és virulóbb, mint mikor először látták egy-
mást. Megint bájos zavarral fordul a márkihoz, 
husz frankot akar adni egy lakájnak, de a ruha-
tárban felejtette pénztárcáját. A márki boldog öröm-
mel adja át neki a pénzt. Eleonor olyan elbűvö-
lően" kedves, hogyha nem volna ilyen, hát még egy 
csipetnyi férjfogási szándékot is fellehetne tételezni 
róla. Honny soit qui mal y pense. Különben is a 
márki már megkérte Eleonort, hogy beszélhessen 
édesapjával, megkérhesse a kezét és olyan boldogan 
foglalkozik vele, hogy már Adriennek is feltűnik. 
Mentegeti ugyan önmaga előtt. A házigazdának 
kötelességei is vannak a vendégeivel szemben, 

de azért a gyanú már beléje 
férkőzött Különösen, amikor 
az a mélyen homlokbanőlt vá-
lasztékú, sölétnézésü öreg ur, 
akit a márki moszjő Sutterain 
néven mutatott be, figyelmébe 
ajánlja, hogy hagyja a márkit 
menni a maga utján, neki 
igazán semmi köze nincs 
hozzá. Ne fogadjon el tőle 
semmit addig, amig meg nem 
tudja honnan tfaló a pénz. 

— Különben,viszontlátásra. 
Azt hiszem, nemsokára szeren-
csénk lesz egvmáshoz. Nem 
itt. Maid valahol máslfol, egy 
igen forró helyen. 

Matány, Rozsnyai Ilona 
Blaha Lujza-Szinház : .Vigyen el az ördög" 

Labori felvitele 
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Adrienne megrémülve m e n e k ü l t i d e g e n -
től, de kénytelen igazat adni riéw abban, 

Jár, jár, jár. 
Nem vagy léha lump még, 
Ha vár egy fess nő, 
Bele se halunk még 
Ha fiit a pezsgő 1 
Kár lenne lefeküdni. 
Kár, kér, kár, kár, 
Vonz az a helyre kicsi 
Bár, bár, bár, bár. 
Vonz az a sok kis macska, 
Szőke, barna macska, 
Ki rád ott 
Virágot 
Hintett már! 

Eleonor búcsúzik. Késő van. Majdnem 
tizenkettő. Tán egy perc hiányzik még. 
Azonban az utolsó pillanatban vissza-
adja a máikinak a kölcsönkapott husz 

frankot. A márki nem 
akarja elfogadni, de 
Eleonor kedves erő-
szakkal a kezébe 
nyomja és — ebben 
a pillanatban ütni kezd 
az óra. Sötétség. Dör-
gés. Megjelenik az ör-
dög. Tizenkeltő és a 
márkinak van pénze. 
Nem is egy fillér, de 
husz ira nk. A társaság 
rémülten menekül és 
a márkit csakugyan 
elviszi az ördög. 

Harmadik felvonás-
ban a pokolban va-
gyunk. À máiki külö-
nösnek találja, hogy 
ilyen kulturált hely a 
pokol, de az ördög 
t laposan megölel neki. 

Pintér, Qaletta 
Blaba Lujua-Szlnhâz : .Vigyen el az ördög" 

Labor! felv, 

Galttta, Kiuyswik 

hogy a márki már 
egyaltalán nem ér-
deklődik utána. — 
Pompásan mulat 
Eleonorral es min-
denről megfeledke-
zik Kivéve egyet. 
Ijedt n veszi észre, 
hogy még mindig 
van penze, pedig 
mar közel tizenket 
óra. Kártyázni ül, 
vészit, de még min-
dig van néhány 
frankja. Egyszerűen 
kidobja az ablakon. 

Hozzák a pun-
csot s mintha a 
mámort is hoznák 
vele. kezdetét veszi 
az illuminált han- Rozsnyai Ilona 
gulat Viccek, ötle-
tek sziporkáznak a levegőben, dalolnak, 
mulatnak, lárcolnak. Pompás a bárdal, 
•melynek refrénje hamaroson ismert pesti 
nóta leiz. 

Hej, mese kicsi hely a bár, 
Bár, bár, bár I 
Mind, oki mulat oda jár, 



PINTÉR BÖSKE 
Blalia Lujza-Szinliáz : „Vigyen el az ördög" Lábon f.lv. 
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— Önök annyiszor kívánták pokolba a 
kulturát, hogy csakugyan ide is került. 

Rákerül a sor, hogy a márki megigya a 
Léthe vizét helyettesítő bűvös italt, amelytől 
mindent elfelejt. Azonban a halálraítélt utolsó 
kívánságát teljesiti az ördög : a márki látni 
szeretné még egyszer Eleonort. 

Az ördögnek ezt teljesíteni igazán könnyű. 
Eleonor megjelenik, az 
ördög meghajol : 

— Magatokra hagylak, 
mert az a pokoli gondo-
latom támadt, hogy most 
duettet akartok énekelni. 

A duett csakugyan ese-
dékes és az operett egyik 
legszebb száma. 

Szép mátkapárom, 
Te tündérlány . . . 
A befejező csók alatt 

tapsolva lép be az ördög 
kényelmes házikabátban. 
Eleonor hozzászalad. 

— Apám. 
— Hogyan? 

Hét . . . — 
dadog a már-
ki. _ 

— Igen. 0 
az édesapám. 
Bányatulaj-
donos Ohai-
ból. 

— Ohai. 
óhej 1 . . . 

— Hát most 
megkérheti 
kezemet 
mosolyog 
Eleonor. 

adósságait úgyis ki kellett volna fizetnem, 
kifizettem hát előre. 

— Hát maga lesz az apósom ? — kérdi a 
márki. 

— Kedves barátom, örüljön neki, hogy az 
apósa vagyok. Mert ha az apósa helyett most 
az anyósa állna itt, magát már régen elvitte 
volna az ördög. 

Általános kacagásba 
fui a záróének : 

Reprizt az ördög 
Ha rendezne tán, 
Szólnék vidáman 
Gyerünk, komám. 

Ujváry Lajos 

Blaha Lujza-Szinház: 
„Vigyen el az ördög* 

Labori felv. 

Kruysw k, Qaletta 
Blaha Lujza-Szinház: .Vigyen el az ördög" 

Labori lelY. 

— S ezért játszta ön az ördögöt ? Ezért 
pazarolt el négymilliót? 

— S ezért festtettem ezt az intim poklot is. 
Azért van olyan friss festekszag itten. Tudtam, 
hogy a leányom szereti magát * minthogy az 

Pinfér, Oaletta, Ujváry, Matány 
Blaha Lujza-Szinház: .Vigyen el azördög" 

Labori felv. 

A Vigyen el az ördög ! ra-
gyogóan szellemes és újszerűen 
vidám librettóját Leon Viktor 
és Reichert János irták. Zené-
je Reirhwein Lip t invenciózus, 
melodikus munkája. Iskolapélda 
arra, hogyan kell sablonmentes 
operettzenét irni. Liptai Imre 
és Kulinyi Ernő fordítása méltó 
az eredeti szöveg ötletgazdagsá-
géhoz. A rendezés Vágó Géza 
kezében van, míg a zenekar tö-
kéletes munkája Barna Izsó ve-
zetésének érdeme. Káprázatosak 
Básthy István díszletei. 

A színészek egytől-egyig a leg-
nagyobb kedvel és ambícióval 
l»észültek a premierre s így 

aztán nem csoda, hogv tökéletes összjátékot 
produkáltak. S.-rmai Imre ödröge szenzáció-
számba megy. Több jóizü és kedves humort 
talán nem is lehet egy szerepbe belevinni, 
mint amer.nyit ő adott. Ideális márki volt 
Galetta Ferenc. Egyik legszebb alakítása ez 
a népszerű, tehetsege» b< nvivánnak. Az Ope-
rette primadonnája Pintér Böske, őszinte nagy 
sikert aratott. Csupa temperamentum Pintér 
Böske, a legpompásabb színpadi jelenség. 
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A KIMENŐ. Sebestyén Géza, a Fővárosi Nyári 
Színház kitűnő direktora a napokban kint vacsorá-
zott a szigeti S/efíntr-vendéglőben. A vacsora kitűnő 
volt s ugy félegy tájban Sebestyén ásítozni kezdett. 
Részvevőleg kérdezte meg valaki, miért mem megy 
lefeküdni. 

— Nem mehetek haza 
— mondta Sebestyén. 
— Szerződésem van 
a fele egemmel, hogy 
valahányszor kimara-
dok, a kimaradási en-
gedelyért ezer koronát 
fisetek neki. Azonban 
az időre nem kötöttünk 
megállapodást, ha reg-
gel megyek haza. ha 
most, az összeg min-
dig ezer marad. Hát 
megér nekem ezer koro-
nát az, hogy felegykor 
lefeküdjem ? Inkább 
felmegyek még egy 
kicsit a Fészekbe. 

Kruyswik Anni 

Coletta Ferenc 
Blaha Lujza-Szinház : 
„Vigyen el az ördög" 

Labori felvétele 

Matány Antal 

játéka, hangja, tánca mind elsőrangú. Ezzel az ala-
kításával bebizonyította, hogy nagy nyeresége a 
Blaha Lujza Színház együttesének. Kruyswik Annie 
nagyon bájos Eleonor szerepében. Kabinetalakitást 
produkált Ujváry Lajos, mint hipnotizőr. A néger 
dajka alakját Rozsnyai Ilona, a vikomtét pedig 
Matány Antal tette felejthetetlenné. Mint néger stepp-
táncos és partnere brillíroztak Verebes Ernő és 
Keller Elza. Hasonló szeretetteljes elismeréssel em-
lékezhetünk meg valamennyi szereplőről, annyi 
kedvvel és örömmel vitték sikerre a Blaha Lujza 
Színház uj slager-operettjét. 



28 "SZÍNHÁZI ÉLET 28 

Magyar! Lajos 

Irta : NAGY ENDRE 

E p.llana bun még szive-' ü t v \ széd lő 
faiiel csak a tragédia borzaimét érzem; 
nőst még sejtel nem sincs ró'a. hol van 
éhben az E-zme, amely bennünket, gyász-
baboru takat valaha is megvigasztalhatna. 
His en mé^ néhány nap előtt élni láttam 
ői abban a boldogságban, amely csak 
ki étel « sze ' t e bereknek adatik ti< g 

bája, amelynek kényelme, fényűzése a 
nyugodt öntudat, a tiszta lelkiismeret 
és á italos szeretet volt. 

S ík léh-ságnak takarója, ürügye a 
színészet. Magyari Lajos az igénytelen 
kis pód umon is a vátesz^k szent hiva-
tásává tudta nemesíteni ezt a mestersé-
get. ő , az életnek férfiasan komoly mun-
kása. a pódiumon azt a játékos napfényt 
csillogtatta, ami minder ütt és minden 
időben egy és ami Istennek hozzánk 
kü dfttf követe B jnne láttam a bizon\-

Vidor Ilonka és Váradi Bella felvétele 

ságát a .nak, hogy az igazi n gy szí-
nésznek nem mulhatallanul kell a ku-
lisszák és a drámai szövevények hatal-
mas kerete és az igazán nagy embernek 
nem kell a történelmi események pará-
dés kisérete. Magyari Lajos nagy ember 
volt ; a kevesek közül való, akiknek 
kedvéért elhisszük, hogy az ember mégis 
csak több, mint a fejlődésben levő állati 
élet egy stádiuma. Művészetében a hi-
vatott emberek szinte féktelen odaadása 
járult ki é j könnyű műfajának szinte 
zordságig menő kötelességtudás, kato-

e földön, mert Csak bibliai erények ju-
talmául adatik meg ez. Láttam őt, amint 
két jelenés között a kis öltözőben gőgi-
csélve társalgott felesége és kis gyermeke 
fényképé , el. Láttam őt a pódiumon, nyu-
galmas szerénységgel aratván le a leg-
dúsabb sikereket. És láttam őt, amint 
előadás után a késő éjszabában neki-
vágott az utcának, hogy a kicsikének 
hazavigye zsebében a mindennapos üveg 
tejecskút. Óh, az ő boldogsága nem gyö-
nyörökkel bebutorozott kéjlak vo't, ha-
nem a munkáskezü telepitvényes kalyi-

Magyari Lajos utolsó arcképe 
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nás rend adott mélységes tartalmat. És 
ő, a fintorokkal kacag ató hisztrió, milyen 
igazi, Tiilyen szál férfi volt I Sosem hí-
zelgett a nagyoknak, nem kevélykedett 
a kicsinyeknek. Családjában, baráti kö-
rében, munkájában lovag volt — félelem 
és gáncs nélkül való. 

Valahányszor hagyományos páros je-
lenetünkben a közönség elé állottunk, 
előbb mindig összemosolyogtunk. Senki 
sem tudhatta, hogy miért, — most már 
elmondhatom. Jelenés előtt kiszóltam 
hozzá a függönyök mögé és akkor ő már 
mindig ott állolt szerepét ismételgetvén 
és csalhatatlan pontossággal válaszolta 
hivő szavamra : 

— Itt vagyok I 
És ekkor én mindig odasúgtam neki: 
— Node most lekésett ! 
Ezen mosolyogtunk össze. Mindketten 

olyan mosolyogni való képtelenségnek 

találtuk azt a gondolatot, hogy ő valaha 
is elkéshetnék. 

. . . Óh. Isten, akihez a balga embert 
nem az Élet, hanem a Halál szokta el-
vezetni. te tudod, hogy én a kabarézást 
olyan rezignált hivatottsággal végzem, 
mint ahogy a fa gyümölcsözik, a viz le-
felé csörgedezik a lejtőn. Te tudod, hogy 
eddig panasz nélkül, friss frővel végez-
tem a dolgomat. De most . . .ne haragudj 
meg kérlek . . . most nehezemre esik 
már . . . Magyari nélkül. Uram, vedd le 
rólam ezt a terhet. Te tudod, hogy mi 
mindig együtt „pályáz'unk". Engedd, 
hogy mehessek az ő uj állomására. 
Tudom, ha majd jelenés kezdetén ott is 
hivni fogom, ő csalhatatlan pontosság-
gal fog megszólalni mellettem: 

— Itt vagyok 1 
És akkor megint össze fogunk moso-

lyogni. 

Vannak órák, sokfajta, szép, 
Van színarany, van szinezüst. 
A művésznőé ékköves, 
Vékony és könnyű, mint a füst. 

A művésznőé nem siet, 
0 ráér, mert nem jár gyalog. 
A festőé antik arany, 
Rajt pöttömszáju angyalok. 

Zeneszerzőé halk ezüst, 
Éjfélkor cseng, zug, sistereg . . . 
„Ne lopj gazdám .. . annyit ne lopj !. . 
Szól e g ép lelkiismeret. 

A. bonviváné mutatós, 
Diszes, munkáju cifra test. 
A szobrászé, az vándorol : 
Velence, Páris, Róma, Pest. 

Poétáé is vándorol 
Türelmesen, mint a csiga, 
Be a poéia zsebibe 
S onnan vissza a zaciba. 

TÖRÖK REZSŐ 
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JÉZUS ANNÁS ELŐTT 
Míkófalvai passiójátékok Amster felv. 

Ä tnikóíalvai passápjátékok híre már 
eljutott a küllőidre is és olyan nagyfokú 
érdeklődése keltett, amely még a régi ober-
ammergaui passiójálékokkal kapcsolatban 
sem volt tapasztalható. Egész Európában 
eddig sehol sem tudták megvalósítani azi 
Ideális cassiójálékok eszmíjét, részben azért, 
hiert egyetlen nép egyszerű fiaiban sincs 

meg a sztryátszási készségnek az a mayas 
foka, amely a passiójá tékokhoz szükségös 
Hatalmas munka és energia szükséges 
ahhoz, hogy olyan emberek, akik egész 
életüket erdőn-mezőn töltik, megtudják ér-
teni, tanulni és sziiniészileg megjeleníteni 
az Urnák Soldi utjának tragédiában és 
poézisben gazdag jeleneteit. 
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A GOLGOTA 
Mikófalvai passiójátékok Amste- felv. 
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Oberamtnergauban csaknem kétszázéves 
tnult segíti elő ezeket a passiójátékokaT, 
tehát ott úgyszólván reprizként hatnak az 
időközönként megujuló ünnepségek. 

Nálunk is régen gondoltak arra, hogy 
meg kellene valósitani a magyar passió-
játékok esztraéjét, mert régen tudott lény, 
hogy a magyar löldmüves népben hatal-
mas, öszrtönlos szinészerők rejtőznek. Most 
kerülhetett a sor csalt á kivitelre, amikor 
megtalálták a passiójátékokra alkalmas vi-
déket, Eger közelében, a heviesm egyel 
Mikófalva község határában. Ennek a vi-
déknek természeti szépségei kiválóan alkal-
masak arra, hogy az erdős hegyoldalok 
és romantikus fekvésű völgyek között tel-
épitsék a félköralaiku amfiitcátrumot, 
«mely előtt a bibliai helyeket rekonstruálta 
a szorgalmas művészi kéz. Mert művész 
itt nemcsak a tervező, hanem a kőrakó 

munkás is, akli a tavaszi első enyhe napon 
kezdte hordani a homokot és téglát a 
jeruzsálemi kapuhoz, Kaifás házához, meg 
Pilátus palotájához. 

Hosszú hónapok megefszitett, fáradságos 
munkájába és töméntelen pénzbe került, 
amíg a passiójátékok külső kerete és maga 
a játék, az előadás is elkészült. Nyolcszáz 
munkás építette, vájta a hegyet, külön 
vasúti vágányokat fektettek le, amelyen 
egyre szállították az építéshez szükséges 
anyagokat, a falu népe pedig hónapok óta 
tanulta a passiiójáték szerepeit. Az előadás-
ban kizárólag Mitoófalva népe vesz részt, 
a legkisebb és o. legnagyobb szerepet is 
egyszerű níikófalvai földműves emberek 
játsszák, akik között sok olyan van, aki 
még soha életében nem látott színházi 
'előadást. PuSzltán a benne élő ősi színjátszó 
talentum és a mély vallásosság képesítik 

A siloaki kapu előtl 
Mikéfalvai passiójátékok Amster felv. 
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arra, hogy ilyen hatalmas művészi fel-
adattal megpróbálkozzék. Merthogy a pas-
siótjáték szerepeit eljátszani éppen olrjan 
művészi feladat, mint bármely más szinészi 
feladat, aziránt semmi kétség. 

Ä mikófalvai passiója tékáknak százezer 
főnyi közönsége bámulattal fogja látni, 
hogy milyen egységes és külön-külön is 
művészi értékii bibliai alakokat formálnak 
a szereplők, akik a mátjusi napokon kinn 
a mezőn dolgoznak kapával-kaszával, al-
konyaikor pedig megindulnak a hegynek, 
hogy késő éjszakáig próbáljanak, mint a 
színészek, akik lázasan készülnek valamely 
nagy premierre. 

Ärchitektonikus szempontból éppen olyan 
művészi képet képeznek a passiójátékok, 
mint az előadás tekintetében. Mintha az 
egész bibliai tájar elővarázsolták volna 
a hegyek közül, olyan hűségesen rekon-
struáltak mindent. Ezek között a massziv 
természetes díszletek között megdöbbentő 
tökéletességgel fogják eljátszani azt a 
passlióijátékot, amelyet Peller János irt. 

Peller János hosszú idő óta foglalkozik a 
keleti és biblikus tudományokkal, külföldi 

„Jézus" 
Mikófalvai passiójátékok Amster telv. 

» „Mára" 
Mikófalvai passiójátékok Amster f l̂v. 

könyvtárakban, régészeti ma.adványok kö-
zött fáiadságos munkával és tudományos 
lelkesedéssel gyűjtötte össze a passiójáté-
kok anyagát, amelyet irodalmi és irói kész-
séggel dolgozott fel, ugy, hogy mint elő-
adás is kiváló érdekességü legyen. A bib-
liai történet fejezetei, mind megelevened-
nek és mind művészi beállításban. Fejeös 
Pál kiváló érzékkel, nagy művészi elmélye-
déssel rendezi az előadást, amelyhez Pán 
József tervezte az architektúrát és ugyan-
csak ő vezette az épitési munkálatokat is. 
Az elcadás most már teljesen készen várja 
a látogatók százezreit, akiknek valóságos 
művészi élményben lesz részük, amilyenhez 
még hasonlóra sem emlékszik senki. 

Ä passiójátékok rendezősége gondosko-
dott arról, hogy a publikum kényelmesen 
juthasson el Mikófalvára, és az ottidőzés 
az előadáson kivül is kellemes legyen. 
Mérsékelt díjszabású különvonatok indul lak 
Mikófalvára, ahol sok ezer szoba, kitűnő 
élelmezés és minden tekintetben a leg-
nagyobb kényelem várja a közönséget 

Ezekre vonatkozóan itt közöljük a rész-
letes tájékoztatást: 
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KfizCekedés: 
Budapestről Mikcfalvára indulás vonat-

tal a Kele'i pályaudvarról, érkezés délben. 
Előadás kezdete 2 órakor, vége- 8-kor. 
Visszaindulás este 11-kor. Ezek kúljm-
vora'ok. Utazási költség 1. o. 1230 K, l i . o. 
700 K, Hl. o. 400 K. Rendes vonatk'özle-
kedés oda reggel 7 óra 20 perckor és 
este 10 órakor, vissza reggel félha'Jkor és 
minden hé f j , csütörtök és szombaton este 
8-kor. Ezekre a jegyek ára I. o. 1110 K, 
Jl. o. 660 K, 111. o. 363 K. Egerből Mikó-
falvára különvora'ok és autóbuszok is in-
dulnak, amelrek vissza is hozzák a publi-
kumot. Ä szomszédos falvakba szintén ajtó-
busz és kocsi közlekedik. 

Vasúti kedvezmény: 
Féláru-jeggyel lehet Mikófalvára utazni és 

visszia. 
Élelmezés. 

R nézőközönségnek élelemmel való el-
látásáról az Egri Forgalmi h.-T. gondos-
kodik, még pedig az e oélra épített étter-
mek, vendéglők, büfiák, cukrászdák utjáa 

R közönség igényeinek megfelelően van 
első, második és harmadik osztályú étte-
rem. Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, va-
csora mind a iegméltányosabb áron kap-
fia ö; ugy a meleg, mint a hideg ételek 
a közönségnek bármikor rendelkezésére ál-
lanak. Ebéd már 50 koronától tel eié kap-
ható. Rz árak különben az egri piaci 
árakhoz irányulnak. 

Belépőjegyek. 
Egy-egy napra szóló belépőjegy ára: 

i. hely 300 K, II. hely 200 K, 111. heiy 
a00 korona. Korlátolt számban a bejelentés 
sorrendjében: Díszpáholy 3000 K, közép-
páholy 2000 K, oldalpáholy 1000 K. Pá-
holyok 6 személyesek. Belépőjegyeket előre 
kell mejvál ani, mert esetleg napokat kell 
ött tö.teni. Jegyek csak arra a napra érvé-
nyesek, amelyre váltották. 

A Fassiójá'ékok nagyarányú előkészü-
leteiből és mindenre kiterjedő gondosságá-
ból következtetve, semmi kétség, hogy azok 
a legmagasabb művészi szempontokból is 
maradandó alkotások lesznek. 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe 
Mikófalvai passiójátékok Amster felv. 
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Hazudik a muzsikaszó! 
Sebestyén Géza, a Fővárosi Nyári Színház 

direktora meglepő pontosan tartja be nyári 
programmját. Első reprize a Yu-Shi is akkora 
sikert aratott, hogy nyugodtan lehetett volna 
játszani még egy hétig, azonban már a 
második hét uj meglepetéseket hozott. Sarkadi 
Aladár, a kitűnő komikus vendégszereplését 
legjobb szerepei egyikében, a Szerencsetánc 
Platzerjában. Mondanunk se kell, hogy a 
siker elmaradhatatlan volt. Ezt rövidesen 
második reprizként követi a Kék mazur és a 
jövő héten ismét uj szenzációval szolgál a 
din- kció. 

Ősi tradíciókhoz mérten a Nyári Színház 
most sem szakított irodalmi szellemével és 
helyet ad színpadán a magyar szerzők 
munkáinak is. így a jövő héten lesz a leg-
újabb magyar operett bemutatója : Hazudik 
a muzsikaszó ! cimen. -

Két fiatalember munkája a Hazudik a 
muzsikaszó I Erdélyi Mihály és Neumann 
Ferencé. Mindkettőjüknek ez lesz első szerep-
lése a nyilvánosság előtt. Neumann Ferenc a 
a fiatal zeneszerzőgárda egyik legtehet-
ségesebb tagja s Erdélyi szintén ügyes 
librettistáhak mutatkozik. 

A darabról az eddig látottak alapján csupa 
dicsérő epithetont mondhatunk. Látványos 
nagy operett a Hazudik a muzsikaszó ! s mint 

már a cime is mutatja, vérbelien magyar. 
Csupa jó szerep, fülbemászó ének és tetszetős 
táncszámból áll. A mulatságos jelenetek 
bohózatosan váltakoznak, nem hiányoznak 
az őszinte, nemesveretü hangulatok sem. 

Olasz földről indul ki a mese, Olaszország-
ban játszik az első felvonás. Ez mér magóban 
igérelet tesz arra, hogy Petrarca hazájának 
bűbájos varázsa is belopózkodik a színpadra 
és hamisítatlan szentimentális jelenetekkel 
fog megajándékozni. Magyar tengerész-
kapitány körül folyik a történet, akit meg-
ejtett egy osztériás leány veszedelmesen 
csillogó szépsége. A második felvonásSomogy-
megyében játszik, magyar aratóünnep kereté-
ben. A hermadik ismét Olaszhonban. Amint 
létható, a mese nagyszerű alkalmat nyújt 
élénk és mozgalmas rendezésre, amelyről 
Lóránth Vilmos fog gondoskodni. 

Hat főszereplője van az operettnek, három 
nő és három férfi. Koronkai Rózsi játssza 
az egyik fő női szerepet, ki nagy sikerrel 
mutatkozott be a budaiaknak, mig a másik 
Timár lia, a Fővárosi Nyári Színház újonnan 
szerződtetett tagja kezében van. A harmadik 
női szerep Lóránth Edité. A férfiakat Tamás 
Benő, Komoóthy Gyula és Huszár alakítják 
s ez az együttes már igen sokszor és fényesen 
bevált. Érdeklődéssel várjuí a bemutatót, 
mely a jövő héten lesz. 

„A Passió játékok rendezői" 

Szlatináy, Faragó, Peller, Báthory, Fejős, Pán, Fónyi-Domanovics » Amster felv 
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BARTKÓ ETEL 

a nagyváradi Magyar Színház primadonnája Angelo foto 
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Nyári revü 

Furcsa, hogy amikor a nvár jön, a szín-
házaknál mindig csak a közönségre gondol-
nak és sohasem a szegény színészekre. A 

fődolog az, hogy valami egé-
szen nyári dolgot kell adni 
a közönségnek, a színész vi-
szont izzadhat, szegény. Egy 
olyan revüre még senki sem 
gondolt, amelyben a színészt, 
mint szenvedő alanyt össze 

lehetne egyeztetni a nyár követelményeivel Én 
tehát azt a célt tűztem ki magam elé, hogy 
irok egy nyári darabot, amely már lenge 
meseszövésével, hűvös 
tárgyilagosságával is segit 
a bajon. 

Először is nem tenném 
ki a primadonnát a sze-
mek kereszttüzének, ha-
nem a negyvenfokos melegre való tekintettel 
bizonyos mértékig árnyékba állítanám a kar-
hölgyekkel szemben, míg a bonvivan minden 

n szenvedését a szubrett hideg-
sége okozná. Az első felvo-
nás fináléjának fagyos han-
gulatát fokozná az a tény, 
hogy a verem, amelybe az in-
trikus a hősszerelmest ejti, 
egy valóságos jégverem. A 

hősszerelmes bosszúját jégre teszi, annál is 
inkább, mert hivatása más vidékekre viszi 
őt. Ugyanis megjön az örvendetes hír, hogy 
beválasztották a norvég 
fjordok házába. 

A második felvonás a 
dobsinai jégbarlangban 
játszódnék, ahova a sze-
relmes szubrett elvonul, 
hogy szivének bánatát el-
rejtse a hívatlan emberi szemek elől. Ide kc. 
vetné őt a komikus, aki egy jégaszaló gyár-
érdekszövetség feje. A komikus és a prímt-

donna eljegyzése fényes ün-
nepség keretében történik 
meg. Itt mutatnám be az első 
női jéghockey mérkőzést s a Fa-
gyos-szentek cimü triót, amely-
nek refrénje igy hangzik : 

a szenti-

Szervác, Pongrác. Bonifác, 
Juj, de fázom, tudja frác. 

Ennek a felvonásnak clouja az 
mentális jelenet lenne, 
amelyben a menyasszony-
nak a norvég fjord iránt 
való forró szerelmét addig 
fújja a kar, amíg az las-
san kihűl. 

A harmadik felvonás 
mé » fokozást jelent az előzőkhöz képest. Ez 
a felvonás ugyanis egy már kihűlt égitesten, 
lehetőleg a holdban játszódnék. Kiderül 

ugyanis, hogy a vőlegény 
birtokai a ^holdban vannak, 
de viszi hát a csalódott 
nenyasszonyt. Szerencsére 
idejében megérkezik a nor-
vég fjord, aki a csaló vő-
legényt félholdra veri és igy 

minden jóra fordulván, visszamegy a part 
a fcldre, ahol ekkor már szeptember van 
és utószezonra még mindig érdemes el-
menni valahova a Bala-
ton mellé. 

A darabban előforduló 
jégenkopogót Brada Ede 
tanította be. Hűsítő italok, 
borbolya-cukor és első-
rendű fagykenőcs kapható 
a büffében. 

Mindenki lehet szinlinztíirektor ! 
S ki lett valóban ? Vagy 

legalább is ki ütötte meg a 
mértéket a Színházi Élet 
vizsgáján? A mult héten be-
ígért döntést mára meghozta 
a zsűri. A jutalmat egyhan-
gúlag Vincze Ottó (Váczi-ut 

206.) pályázatának Ítélték oda s tekintettel 
arra, hogy a választott Lear királyi még ma 
is játsszák, ellenben nem ujkelelü darab, a 
nyertes „direktornak" jogá-
ban áll választani az igért 
kétféle jutalom között : vagy 
a darab egy példányát, 
vagy a Nemzeti Színház 
szereposztása szerint min-
den színész autogrammos 
fotográfiáját kapja. 



JÓSIKA MICI 
« nagyváradi Magyar Szinház drámai művésznője 
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INTIM PISTA, hogy Molnár irja-e 
az uj darabját? 

— Nem irja, mert már megírta. A 
dirab kész. Az uj darab öt képből 
áll Egy fiatal leány szűzies nagy 
szerelmének erősen drámai története. 
A főszemélye ennélfogva egy igen 
fiatal leány. A szerep criási, nem-
csak mennyiségben, hanem minő-
ségben is. Aki majd ezt a szerepet 
eljátssza, az a legszebb éi legnagyobb 
feladatot kapja, ami fiatal színész-
nőnek valaha is-juthat. Többetegye-
lőre nem mondhatok az uj Molnár-
darabról. 

— Hát akkor beszéljen arról, hogy 
Gombaszögi Frida visszávonu -e a 
színpadtól, vagy nem. Mert nagyon 
sokat beszélnek most erről társasá-
gokban. 

— Azt hiszem, megnyugtathatom 
a szép és kedves Gomba rajongóit : 
nem szándékozik visszavonulni a 
színpadtól. Sőt tudtommal a jövő 
szezon egyik legfontosabb darabjá-
nak parádés főszerepe őt várja. 

— Mi van a betegekkel? 
— Törzs Jenő már olyan jól van, 

hogy junius közepén lemegy Siófokra 
a Pipacs-villába. Betegségének hosszú 
ideje alatt nem irt semmit, mert az a 
kellemetlenség érte, hogy most, mikor 
bőven lett volna ideje irodalmi mun-
kásságát is folytatni, éppen a jobb-
kezeben voltak olyan fajdalmai, hogy 
erről le kellett mondania. De most 
ezt is pótolni fogja és már bele is 
kezdett uj regényebe. A másik befeg, 
Barna Károly is jobban van. Őt is 
a végletekig túlfeszített munka dön-
tötte az ágyba. Még állandóan lázas, 
de már annyira van, hogy két hét 
múlva orvosai tanácsára hosszabb 

pihenőre .utazhatik, valószínűleg a 
Tátrába. És jobban van végre Kőváry 
Gyula is, aki hasonlóképen alig 
vária már, hogy utókurával gyöke-
resen kiheverje veszedelmes gyomor 
infekcióját. 

— Ugy látom, mindenki el fog 
utazni. 

— Sőt már sokan el is utaztak. 
Legelőször Pechy Erzsi, aki már a 
mult szerdán bucsut mondott a fővá-
rosnak, azóta mar javaban vendég-
szerepel turnéjának első állomásán, 
Aradon. Elutazott Somogyi Nusi is, 
aki Zoppotban fogja tölteni idei va-
kációját Hasonlóképen nincs már 
Pesten Simonyi Mária sem. Ő a vidéki 
városokat vendégszerepli végig a 
Gazdag lány fószerepevel, • amelyet 
akkora sikerre vitt, hogy a minap 
mára százötvenedik előadása folyt le 
a darabnak. De a szerző nem volt 
jel n a ritka jubileumon, mert ő is 
elutazott. Szenes Béla tudniillik Nau-
heimban volt már, mikor a darabját 
jubilálták. Aki pedig nem utazott el, 
az most készül utazni. Beöthy László 
például lontói birtokán fogja tölteni 
a pünkösdi ünnepeket, ahol a csa-
ládja annál nagyobb örömmel várja 
már a gazdát, mert a gazda illusz-
tris vendéget hoz magával: Molnár 
Ferencet. 

— Mi volt a Tüzek premierjén a 
kulisszák között ? 

— A szerző frakkja körül voltak 
izgalmas bonyodalmck. A szerző, 
Hans Müller, a premier alkalmából 
csak n> gyon rövid időre jött le Pestre 
és csak szmokingot hozott magával, 
frakkot nem. Hogy a függöny elé 
kell majd kimennie, arra nem gon-
dolt. Beöthy azonban megmagya-
rázta neki, hogy a pesti szokás azt 
kívánja, hogy a szerző a függöny 
előtt köszönje meg a tapsokat. Még 
pedig frakkban. Nosza, leit nagy 
futkosás egy frakk után. Alig pár 
perc idő volt az első felvonás végéig, 
Müllerre tehát hamar ráadtak a 
Tarnai Ernő frakkját. Ebben haj-
longott az első felvonás után. De 
nem valami jól érezte magát, mert 
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a frakk roppant szük volt neki. A 
második felvonás alatt tehát, mialatt 
a színpadon a darabiát játszották, 
ő azzal foglalkozott, hogy felpróbált 
egymásután vagy tiz frakkot, arrely-
ból öt az Ura y Ti *adaré volt. Végre 
Uray legbővebb frakkjában megálla-
podott. Ideje is volt, mert már hivták 
ki a függöny elé. Végre aztán ezt 
is levethette és bo'dogan bújhatott 
vissza kényelmes szmokingjába, hogy 
elmenjen a Fészekbe a premier-va-
csorára. 

— Az amerikaiakról mit tud? 
— Fedák Sári és Ráikai Márton 

már útban vannak Magyarország 
felé. Egy érdekes uiitársuk is van : 
Kende Géza, az ismert amerikai 
magyar pubhcista, akitől a minap 
kaptam ieoelet igen érdekes levél-
papíron. A papir horrlokára nyom-
tatva ez áll: „The Nest Hungarian 
Artists' and Writers' Club." Vagyis 
az amerikai magyar müvés2ek és 
irók New-Yo'kban is megalapították 
a Fészek-klubot. Amerika apropó-
jából elmondhatom azt is, hogy 
Blumenthal Európába érkezett. Roboz 
Imre ki is utazott hozzá t erlinbe, 
már vissza is jött és azt az üzenetet 
hozta az ismerősöknek, hogy Blu-
menihal néhány napra Budapestre 
is el szándékozik jönni. 

— A Vígszínháznál mi van kü-
lönben ? 

— A kék frakk előadásán egy 
egészen apró szeiepben felléptit es 
megjelenésével feltűnt egy délceg, 
érdekes szépség. Előadás előtti napon 
még ismeretlen, szegény kis név-
telenke volt, előadás utáni ncpon 
pedig drága toalettbe burkolt irigyelt, 
fiákkeren robogó barátnő. Ez az, 
mikor a napilapok igy nyilatkoznak: 
„Ez a szerep rendkívül foltos határ-
követ jelent a művésznő színházi 
pályáján." 

— Pletyka van vclami 7 az Operaház kitűnő karmestere az elmúlt 
— Mi a pletyka, ha nem az, amit héten ünnepelte operaházi tagságának har-

most meséltem. De mondhatok mást {"'"««*'* é,v/°r£u'óját.- Va,ss min,iszter m
t
eie§-

• „_; . - „ „ „ _ l „ ^ / i , , » / tv,,, nangu levelet W/css ics baro olvasta fel, a 
is, szinten nevek nelkul. Egy ismert a 8 2 i n p a d o n a .Zsidónő" előtt, majd Máder pesti gavallért felhívott egy kis és Dalnoky dr. üdvözölték a jubilánst. 

Vasidi felv. 

magyar művésznő telefonon Bécs-
ből, ahova pár napra ment fel. 
A művésznő telefonon féltékenységi 
jelenetet rendezett és megkérdezte a 
gavallért, mit csinál ma délután. 
A gavallér azt felelte, hogy egész 
délután dolgozik. Viszont nyugodt 
lélekkel kiment a ligeti Zserbóba egy 
másik művésznővel uzsonnázni, be 
lévén biztosítva minden rajtakapatás 
ellen. Rendkívül meglepődött, mikor 
leqtüzesebb kurizálás közben oda-
lépett az asztalához a Bécsben hitt 
első számú művésznő. Magyarázat : 
az első számú művésznő már régen 
gyanakszik a második számura. Az 
interurbán beszélgetés után tehát 
autóba vágta mnpát, kiment a repülő-
géphez és másfél óra múlva Pesten 
volt. Kezüket csókolom. 

— Hová megy 7 Nem mond még 
valamit név nélkül? 

— De igen. Randevúm van a 
koncerthajón. Viszontlátásra. 

SZIKLA ADOLF 
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(Utánnyomás tilos) 

„BAR-NOTA" 
A W i g y e n el az ördög" slágere 

Szövegét irta : KULINYI ERNŐ Zenéjét szerzé : REICHWEIN LIPÓT 
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** ^ ^ * 8 a ' a " a ^Solcsóbban 

M f l V i l l l l l J i l l f l l l / l l J f l 1 s z ü c s n é l szerezheti be. Üllői-ut 9. sz. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i (Calvin-térnél). Megóvás — átalakítás. 
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Coktailt szürcsöl csak a szőke Mary, 
Nusi meg táncra oktat, 
Kedvét Olga csak a pénzbe méri, 
Tüzet is attól fog csak. 
Lábacskája csodamód beszédes, 

A mosolya cukros, mézes. 
Karcsú ujja fürge és szeszélyes, 
Ismeri már ezt a bár 
Ugye bár — ugye bár — ugyebár 

Refrain. 

FIRENZE (DÜlieiyisKOiO Â " n h à z 

TANSZAKOK: l. Ötvösség, 2, Bórrnunka, 3, Famunkák 
4. Textilmunkák (pl. batikstb.),5 Csipkemunkák, 6. Sző-
nyeg és gobelinszövés, 7. Porcellan és flvevfestés, 8. 
Könyvkötés, 9. Qrafika, 10. Ra|z és tervezés. Tandíj egy 
hóra 600 korona Prospektus, postán is, ingyen. 

S I E G E R J E N N Y 
B Ê C ^ I N Ő I D I V A T S Z A L O N J A 
VII, T h ö k ö l y i - u t 8 s z á m . 
Készit saját kreációja után legújabb 
estélyi, otthoni és színpadi toaletteket. 
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A Holdév junius havát, ha olyan, mint az 
idei, hogy öt csütörtök van benne, „Öt csü-
törtök" havának nevezi a kabala. Öt csü-
törtök a bőséges jólét, a szerencse és jókedv 
megjelölésére szolgál s ezt a hónapot az év 
legszerencsésebb havának tartják. Ehhez 

? —iy / / - i mérten az időjárás is olyan, 
11, hogy senki sem panaszko-d j * 571/iVM d j k m i a t t a H a e s ő k e l | | e s z 

az is, ha a meleg kezd kel-
lemetlen lenni, lesznek hű-
vösebb napok is, ha derült, 
eső nélküli hétre lesz szük-
sége, abban is lesz részünk. 

Ez a junius az újszülöttekre is kihatással van, 
főleg a fiúgyermekekre, akikre nézve sok jót 
ig ér a kabala. 

A hó első felében született fiúgyermekek 
derűs kedélyüek, az életet csak annyiban 
veszik komolyan, hogy dolgozni is kell, de 
egyébként mindenben megtalálják azt, ami 
vidit és nem is veszik észre azt, ami els^o-
morit Ezeknek a fiuknak — ahogy mások 
mondják — mi den sikerül, a valóság az, 
hogy a világ soha sem tui.ja meg róluk, ha 
kudarcot vallanak, csak a sikerüket ismerik. 
Sok iri yük van, de sokan szeretik őket, 
főleg a nők, akik valósággal körülrajongják 
őket. Ebben a tekintetben azután tényleg nagy 
a sikerük. Későn nősülnek, de a házasélet sem 
tompítja le vidámságukat s mert anyagi gondok 
nem igen bántják őket, boldogan is élnek. 

A Holdév juniusának első felében szülelett 
eánygyermekek pajkos természetű, tréfás, vidám 

lkedélyüek, jó szívűek, megértők más baja 
iránt s hanyagok a maguk fájdalmával szem-
ben. Nem panaszkodóak s mindenekelőtt 
boldogoknak látszók, noha nincs meg az a 

szerencséjük, mint sok más-
nak, akik azonban a legki-
sebb bajnál is kétségbees-
nek. Mindnek van legalább 
egy nagy szerelmi csalódá-
sa, amely, mint egy behe-
gedt seb helye, örökké jelzi, 
hogy valami történt. Kevés 

talál megértő férfilélekre, sokan félreértik, de 
mert a hajlamuk messze eltér a sírástól, 
könnyen kiheverik a baj okozta kellemetlen-
séget. Jó színésznők születnek ebben az idő-
szakban. 

mekek ötletesek, de nem érlelik meg ötle-
teiket arannyá, mig mások ezekből az ötle-
tekből sikert tudnak kicsiholni. Állandó 
feszült tevékenységgel termelik a terveket és 
reményeket s a legkisebb siker is tobzodó 
boldogságba ringatja őket. Ilyen kisebb siker 
elég sok jut utjukba s igy 
nem érzik annak a súlyát, 
hogy a szerencse voltaké-
pen mégis elkerüli őket. 
Ezek az emberek az úgyne-
vezett hü. megbízható hiva-
talnokok, lelkes munkatár-
sak s szerény anyagiakkal 
elégszenek meg. Kevés válik közülük önállóvá 
s ezek sem viszik igen sokra. Példás, rendes 
házaséletet élők s ezek között akad olyan 
is, aki holtáig hü a feleségéhez, de olyan 
is van ezek között, aki hetvenéves korában 
nősül újra. 

A hó második felében született leánygyer-
mekek hideg számítók. Minden lépésüket 
céltudatosan teszik meg, nem szédülnek el, 
mert ők csak fölfelé törnek. A legtöbbnek 
sikerül is. anélkül, hogy egyéni rátermettsége 
erre predesztinálná. Ebben az időszakban 
születnek azok a nők, akikre a világ azt 
mondja : Mi van ezen a nőn, hogy ilyen 
fényes sorba jutott? Királynők is e ko.szak-
ban születnek, főleg azok a nők, akik a szü-
letésük révén nem formálhatnak jogot trónra. 
Minden sikerük ellenére sem nevezhetők 
általános nézőpontból boldogoknak, csak azok 
hiszik, hogy ezek boldogok, akik irigylik a 
sikerüket. 

* 

A Holdév juniusában kötött házasságok 
kivétel nélkül jó házasságnak mondhatók, 
még azok is, amelyek válással végződnek, 
mert az e hóban kötött s 
válásra vezető házasságok 
is olyanok, hogy csak az-
által lettek másodízben jók, 
hogy az elsőt megkötötték. 

A Holdév juniusában 
kötött ismeretségek nehezen indulnak, de an-
nál tartósabbak. Csak egyetlen egy napon ne 
kössünk uj ismeretséget junius 16-án. Ez a nap 
balsorsos a barátságra. Üzletkötésre a hó két-
harmada gyenge reményt nyújt, az utolsó hé-
ten azonban sokkal többet lát az ember s 

A hó második felében született fiugyer- jobban megtudja alapozni üzletét. 



Horváth Sándor 

Színészhalál mindig szomorú s még szo-
morúbb, mint egy polgárember halála, mert 
a színésszel nem csak egy ember hal 
meg, hanem valamennyi, akit valaha sze-
repei során alakitott. Ha át is veszi sze-
repeit más, az ő játéka, felfogása, hangja, 
mozdulatai elvesztek örökre. S mi lehet 
szomorúbb, mint ha olyan színészt temet-
nek, kitől még sokat vártunk, aki még 
fiatal és mérhetetlen szunnyadó képesség 
ki sem fejlődhetett benne, — mint Horváth 
Sándorban, akit épp ebben az időben, 
huszonnyolcéves korában vitt el a halál? 
Hat év előtt végezte az Akadémiát, azóta 
a Magyar Szinház tagja. Nagjobb szerepei 
voltak Peer Gyntben s a Sasfiókban. Utol-
jára a Buzflvirág Tódorkáját játszotta. Min-
denki szerette, mindenkinek kedvenc »Ku-
kuru«-(ja volt és most, hogy meghalt, sok 
őszinte könny hullott érte. 
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Horváth Sándor 

Vigyen el az ördög! 
A Blaha-Szinház pénztáránál 
Nagy a tolongás reggéltől estig, 
Ebben az egy esetben jó, 
Ha az ördögöt a falra festik. 

Ä SULÄMITH zenéjét Goldfaden motí-
vumai után nem, mint tévesen közöltük 
IDonath Lajos, hanem Donáth Ede irta. 

ABEL FRIGYEST, aki •Szenes Béla 
»Gazdag lány« cimü vígjátékában az egyik 
diák szerepét játszotta ügyesen, leszer-
ződtették a Belvárosi Színházhoz. 

SAMSON MARIA 
Alig néhány napja tartott hatalmas sikerű 
hangversenyt Amerikában. Az amerikai la-
'pok eddig is mindig elismeréssel irtak 
róla, valahányszor alkalmuk volt bírálni 
ennek a fiatal magyar operaénekesnőnek 
brilliáns tehetségét. Két olyan internacio-
nális értékű reprezentáns névvel együtt 
szerepelt uj hangversenyeinek műsorán, 
mint Antalffy Zsíros Dezső és Rózsa S. 
'Lajos. Hálás és sokszänü tehetségét 
olyan műsorral bizonyította, amely minden 
niianszát bemutatta bársonyos és csengő 

hangjának. 



Berky Lili, Beregi Oszkár, Makay Margit „Az arany ember"-ben 
Tómozi Corvin-film 
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Miért nincs magyar filmgyártás ? 
Előttem fekszik a newyorki Motion Picture 

és a berlini Der Film. Előbbiben gyönyörű 
mélynyomásos illusztrációkban mutatják be 
az amerikai gyárak — utóbbiban pedig a 
typographia minden furfangjával megkon-
struált mümellékletekben kínálják a német 
gyárak a közeledő uj szezonra az 1922. évi 
filmgyártás eddig még csak el sem képzelt 
gazdagságú termékeit. Vannak köztűk nagy 
számmal történelmi filmek, úgynevezett kiálli-
tásos filmóriások, klasszikus irodalmi müvek 
szebbnél szebb filmváltozatai, szerelmi tragé-
diák, vígjátékok, burleszkek és egészen kis 
számban trükk- és kalandorfilmek, melyek 
ugylátszik, lassanként el fognak tűnni a ko-
moly filmgyártó művészetből. Amerika és 
Németország. Ez a két nagyhatalom nemes 
versengése érdekli ma csupán a világ film-
piacát. E nemes versengés kimenetelét lesik 
izgatottan a filmvilág milliói. A finis való-
színűleg hamar megtörténik és ha a jelek 
nem csalnak, rövidesen a hatalmas és alapos 
német filmgyártás legyőzi Amerikát és irányí-
tani fogja az egész világ filmiparát. 

Ugyanekkor fájó szívvel kell megállapíta-
nunk, hogy nálunk Magyarországon, hol már 
évekkel ezelőtt megindult a filmgyártás és 
volt már egy időpont, amikor a magyar fil-
meket a német után emlegették, teljesen 
tönkrement, lezüllött, sőt mondhatjuk, meg-
szűnt a filmgyártás. A zuglói, hűvösvölgyi, 
és Pannonia-utcai üvegházak, melyek közül 
egyik-másik technikai felkészültség tekinteté-
ben versenyezhet bármely európai műterem-
mel, üresen, elhagyottan és porlepetten áll-
nak a kék, forró napsütéses juniusi égbolt 
alatt. Pedig volt idő, mikor ez máskép is volt. 
Emlékszem, 1920 nyarán hangos volt az élet 
ezeken a helyeken az alkotó munka zajától. 
Egyik diszletet bontották és építették a másik 
után. A Star hűvösvölgyi telepén a földszinti 
műteremben a franciák Nick Winterrel és 
Garbagnival az élén, az emeleti műteremben 
a népszerű Balogh-pár, majd Gál Gyula, ké-
sőbb Gál Béla, a szabad színpadon az ifjú 
Bolváry Géza, a Panncnia-utcában Márkus 
mester, Fejős Pál, továbbá franciák, a Zugló-
ban Garas Márton, Pásztory M. Miklós, Uher 
Ödön, a Ráday-utcai Uher-gyárban Deésy 
Alfréd, ad hoc alakulatok, majd Fenyő Emil 
és a Szövetség-utcai műteremben Gerőffy 
J. Béla dolgoztak lázas szorgalommal. 

Ötvenhat magyar film készült azon a nyá-
ron, melyek közül nem egy került külföldre, 
szerezve becsületet és elismerést a magyar 
filmiparnak, színészeknek, íróknak, rendezők-
nek és iparművészeknek. Nem egy került az 
említettek közül e filmek révén előkelő és 
fontos pozíciókba a külföldre. Ez volt 1920 
nyarán. Azóta elmúlt két esztendő és meg-
halt a magyar filmipar. Rendezőink, színé-

szeink, íróink és iparművészeink java, kik a 
filmnél keresték kenyerüket, egyrészt Bécs, 
München, Berlin és Páris üvegházaibt-n gaz-
dagítják tehetségükkel, tudásukkal, szakértel-
mükkel és szépségükkel Németausztria, Né-
metország és Franciaország filmiparát. E 
szomorú állapot, mely jelenleg a magyar 
filmipart uralja, késztetett bennünket arra, 
hogy kérdést intézzünk a magyar filmgyártás 
illetékes faktoraihoz, hogy nyilatkozzanak és 
mondják el véleményüget arról, hogy miért 
nincs magyar filmgyártás. 

* 

Geiger Richard 
a Star filmgyár vezérigazgatója: 

A magyar film-
gyártás pangásának 
három föoka van. A 
jelen'egi súlyos jaz-
dasági helyzet, a 
magyar és idegen 
tőke kedvtelensége a 
magyar filmgyártás 
irányában és a kor-
mány lehetetlen in-
tézkedései. A súlyos 

gazdasági helyzet az egész világon. érez-
hető, de különösen a gyönge valutáju or-
szágokban és így nálunk is, ahol még más 
körülmények is járulnak ehhez. A magyar 
és idegen tőke elkedvetíenedése a magyar 
filmgyártás iránt remélhetőleg csak át-
meneti jellegű, ámbár egyrészt indokolt is. 
A magyar filmgyártás csak ugy válhat ver-
senyképessé a nemzfetközi relációban, ha 
a ma népszerű úgynevezett monumentál, azaz 
óriás, illetve kiállitásos fi'mek gyártását 
is felveszi programmjába. Ehhez pedig ren-
geteg tőkére volna szűkség. A tőke jobb 
elhelyezkedésének viszont manapság annyi 
lehetősége van, különösen bankmüveletek 
utján, hogy nagyon nagy meggondolást 
igényel a magyar filmgyártás nagyobb mé-
retű finanszírozása. A magyar kormány 
általánosan ismert rendelkezései a magyar 
filmgyártással kapcsolatban súlyos terheket 
és nehéz akadályokat jelentenek. Ennek 
jellemzésére elég, ha csupán elmondom azt, 
hogy mikor nyilvánosságra hozták, hogy az 
utcai felvételekhez esetenkénti külön rend-
őri engedély szükséges, Németország saj-
tója valósággal felzúdult ez ellen és hete-
kig ciklkezték róla és ugy felfújta, hogy 
jelenleg német tőke bekapcsolódása tel-
jesen ki van zárva. Mindezektől eltekintve 
azonban, mi bízunk abban és dolgozunk 
azon és mindent elkövetünk és el fogunk 
követni, hogy rövidesen elmondhassuk a 
magyar filmgyártásról, hogy a magyar 
filmgyártás nem volt, hanem van és lesz. 
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Ungerleider Mór 
a Profecíograph filmgyár vezérigazgatója: 

Ä magyar kormány 
nem törődik a ma-
gyar filmiparágya), 
mely nemcsak hasznoi 
hajt és foglalkoztatja 
a dolgozók ezreit, ha-
nem kulturális szem-
pontból hatalmas szol-
gálatokat tesz az ál-

lamnak, mert a filmek 
révén ismeri meg az 

egész világ az ország nevét, . iparának 
fejlettségét, irodalmának jeleseit és szí-
nészeinek legkiválóbbjait A filmipar egy 
egészen sajátságos iparág, mely nemcsak 
színészeket és írókat, hanem az ipar — mond-
hatni — minden ágát foglalkoztatja. Ä film 
iparhoz, mely csak akkor tud versenyképes 
lenni, ha sok pénz áll rendelkezésére, a 
nagytöke támogatása szükséges, de ez nem 
elég. Elsősorban az államhatalom' szimpá-
tiáját és támogatását kell birnia. Német-
ország és Amerika kizárólag az államhata-
lomnak köszönheti, hogy ők uralják ma a 
világ filmpiacát. Németországban az első 
ílilmgyár alapításánál maga a kincstár je-
gyezte a legnagyobb értékű részvényeket 
és ingyenesen rendelkezésére bocsátotta a 
filmgyártásnak az összes állami járatodat, 
vasutakat, hegyi pályákat, hajózást, köz-
épületeket, kerteket stb. stb. és tette ezt 
fajra, vallásra, felekezetre és politikai fel-r 
fogásra való tekintet nélkül. A filmgyár-
táshoz annyi művészi készség, tudás, szor-
galom, kitartás, munkabírás és rátermettség 
szükséges, hogy örülni kell, ha akadnak 
ílyen emberek és ha már a filmgyártás ren-
delkezik ilyenekkel, ugy azon kell lenni, 
hogy ezek támogattassanak és nem pedig 
ezektől a filmgyártást máról holnapra egy 
bizonyos kategóriának kisajátítani. A ma-
gyar filmgyártás vesztét csakis a magyar 
kormány okozta. 

* 

Siklósi Iván 
filmíró, o- Lloyd, filmvállalat vezér-

igazgató fa: 
Azért nincs ma-

gyar filmgyártás, 
mert hallatlan töme-
geit a pénznek ei 
herdálták és elpocsé-
kolták. A maggar 
filmgyártásba fekte-
tett tőke nem vált 
rentábilissá és ezért 
kedvét vesztve, visz-
szavonult. Azok vi-

szont, akik hosszú évekig külföldön szer-
zett praxisukat a filmgyártásban itthon 
hasznosították, a hosszú stagnálásban 
kedvüket vesztették és ismét külföldön ke-
restek elhelyezkedést. Ez volt a mult, de 

lehet és kell egy másik jövőnek lenni. A 
magyar filmgyártást ismét meg lehet, sőt 
tneg is kell csinálni és ha arravaló szak-
és pénzemberek egészséges alapokon össze-
fognak, akkor egész rövid idő múlva isméi 
hallani fogunk a magyar filmiparról. 

• 

Miklós Tibor 
a Corvin filmgyár vezérigazgatója: 

Röviden válaszolok ^ ^ K É M S ^ ^ • j^^mmmmmm ^ 
hozzám intézett kér-
désükre. Nincs pénz JWBBMI^Wm" w 

és ez okozza a ma- H 
gyar f i l m g y á r t á s 
kényszerű szüneteit. 

Roboz Aladár 
a Korona filmgyár igazgatója: 

A filmgyártás egyik 
legfőbb kelléke a 
nyersanyag, melyet 
külföldről kell im-

Íiortálni. A valutadif-
erencia, a nyers-

anyag magas behoza-
tali vámja annyira 
megdrágítják nálunk 
a filmgyártást, nogy 
csak abban az esetben 

volna reáiis, ha a löbbi államok mintájára 
nagytőke bevonásával, folytatólagosan gyár-
tanánk versenyképes filmeket, melyeknek a 
mai előállítási árai tiz és kétszázmillió 
között mozog. Ez pedig csakis idegen 
tőke bevonásával volna lehetséges, mert 
nem- tudok elképzelni olyan magyar pénz-
csoportot, mely két-háromszáz milliót bo-
csátana a filmgyártás rendelkezésére. Ne-
künk magyaroknak pedig meg van a jo-
gunk és képességünk arra, hogy jó filmeket 
gyártsunk, mert még nem is olyan régen, 
három évvel ezelőtt, a magyar filmggárlás 
teljesen egyenrangú, sőt nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy jobb violt, mint a német. 
Kedvet kell csinálni az idegen tőkének. 
Ez pedig ugy lehetséges, ha az állam eltörli 
a filmgyártást gátló rendelkezéseit, ellen-
kezőleg, a legmesszebbmenő kedvezmények-
ben és támogatásban részesiti a magya; 
flilmipart ugy, mint azt Német-Ausztria, 
'Németország és Amerika teszi. Ha ez elkö-
vetkezik, ugy semmi akadálya annak, hogy 
meginduljon a magyar filmgyártás és ki-
küzdje magának a* világ filmpiacán azt 
a méltó helyet, amelyre predesztinálva 
van. 

* 
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ket kellene a 

Vajda László 
filmíró, a Magyar Színház igazgatója: 

Budapestnek nincs, 
filmpiaca. Az itt ké-
szült Hímeket csak a 
legnagyobb nehézsé-
gek árán lehet a kül-
földre, különösen Né-
metországba kivinni, 
hol különböző rende-
letek akadályozzák a 
filmek behozatalát. 
Ezeket a rendelete-

kölcsönösség alaipján ki-
küszöbölni. Az itt készült, magyar f,lmek 
többnyire potom pénzéri kerülnek ügynökök 
és közvetítők utján hat-héx kézen keresz-
tül a külfpldre. Amig ez meg nem változik 
lés amig nem akad pénzcsoport, mely 
legalább 50—100 milliót bocsásson egy-egy 
monumentál film előállítására, addig, ugy-
hiszem, nem lehet komoly versenyképes ma-
gyar filmgyártásról beszélni. 

ifj. dr. Radó Anlal 
filmíró, a Corvin filmgyár volt dramaturgja: 

Magyar filmgyár- ^mmm,. 
tás azért nincs, meri 
hiányzik minden kel- «m 
léke. Hiányzik a píénz, j f l l 
hiányoznak a szakem-
berek és hiány var si 
a témákban és a f | 
munkakedvben. A Í j 
filmgyártás különben * 
nézetem szerint jelen-
leg az egész világon 
holtpontra jutott. Az úgynevezett monu-
mental filmek divatja is lefúnőben van 
és valószínűleg éppúgy el fog tűnni, mint 
ahogy eltűntek a kalandorfiiimek. Szánté 
kataszitrófflális a témahiány. Nincs az a 
témakör, melyet ki nem merítettek volna, 
sőt, melyet tiz-huszféle változatban tilmre 
ne vittek volna. A filmgyártás ma eljutott, 
illetve visszatért a kiindulási pontjához 
és a »Spiel« magyarul a »játékfilmeké« 
a jövő, melyek valószínűleg uj felfogásban, 
nagy technikai hatásokkal és sok-sok uj 
szempontok figyelembevételével fognak 
elindulni hódító utjukra. 

galanthai Balogh Béla 
a Star filmgyár volt főrendezője: 

Legnagyobb öröm-
mel válaszolok a 
Színházi Elet teljesen 
időszerű kérdésére. 

\ Legfőbb ideje már, 
hogy az illetékes kö-
rök foglalkozzanak 
ezzel a szomorú hely-
zettel, amely meg-
fosztja a dolgozók 
ezreit napi kenyerük-

től. Miért nincs magyar filmgyártás? Sze-
rintem a kővetkezők miatt. Nincs mobil 
tőke. Nincsenek nagykoncepcióju magyar 
üzletemberek, akik meg tudnák ítélni a 
magyar filmgyártás óriási gazdasági és 
művészeti jelentőségét és mernének ilyen 
vállalatokat alapítani. Az eddigi vállalatok 
nem haladtak helyes irányban és nem tud-
tak olyan nívóra emelkedni, hogy a ver-
senyképességet felvehették volna a nemzet-
közi piacon. Idegen tőke nem áll rendel-
kezésre, mert Magyarországon eddig nem 
látta biztosítottnak befektetett pénzét. 
Számtalan esetről van tudomásom, anrkor 
a külföldi tőke az utolsó pillanatban lé-
pett vissza. Az állami rendelkezések, leg-
faképen, melyek kötelezik a gyárat, hogy 
produktumának 25"/o-a propaganda film 
legyen, a felvételekhez szükséges nehézkes 
rendőri engedélyek és végül a cenzúra, 
mely az eléje kerülő magyar filmeket tel-
jesen szük látókörrel birálja és nem erti 
meg, hogy a magyar film az egész világ 
szíámóra kell, hogy készüljön, nem à kis 
Magyarországnak. 

Márkus László 
filmrendező, az Apolló Színpad igazgatóba: 

Hogy miért nincs 
magrar filmgyártás? 
Mert a magrar tilm 
a háborús 'konjunk-
túra terméke, armkor 
az elszigetelt közép-
1 a'talmak fí'.mszüKseg-
letét jóformán a ma-
gyar termelés elégí-
tette ki. Korikurrencia 
nem volt és mindernd 
filmet finanszírozott és filmet rendezeti, 
mindegy volt, hogy milyet, mert a f im 
biztosan kifizette magát. Egy csomó hozzá 
nem értő ember keziébe került így a jmagyar 
filmgyártás, akik megriadva és tanácsta-
lanul állottak szemben a háború után fel-
bukkanó ántántfiílmekkel és a 'hirtelen óriá-
sivá fejlődött német ipar konkurrenciája-
val. A pénzemberek és bankárok előtt föl-
rémlett a zordon valóság: sok pénz, sok 
tudás, nagy koncepció, bátor vállalkozási 
kedv kell ezután a filmgyártáshoz. Most 
koídkázitatni kellett volna, — befektetni 
milliókat, ahogy Bécs dolgozott, sokan fel-
iismervén a leromlott valutában rejlő export 
lehetőséget. Meg kellett volna teremteni a 
versenyképes magyar filmet. Ehhez azonban 
a tőke urának hozzáértése kellett volna. 
Biztos szem a művészemberek megválasztá-
sában és kultüra a termelés megkoncipiá-
lásában. UgylátszSk, ezek a kvalitások me-
rőben hiányoznak a magyar tőkéből. Amint 
a film' nem volt többé olcsó és gyors és 
rizikómentes konjunkturális üzlet és — 
valljuk be, — amint kisült, hogy egy 
pár íezőr alaposan kihasználta a tőke gyá-
moltalan hozzánemértését, a magyar pénz 
riadtan visszahúzódott a filmtől és a ma-



gyar tehetség vagy kivándorlásra kény-
szerül, vagy itthon nyomorog. Hogy miért 
nincs magyar filmgyártás? Mert a magyar 
tőke a valutaspekulációval foglalkozik. 
Bécsben félmilliárdokat áldoznak egy 
filmre, hogy versenyképessé tegyék, nálunk 
még ma is visszahőköl a tőke, ha egy 
félmillióból vállalkoznék megcsinálni egy 
megszorult rendező. És ha mégis meglesz 
egy ilyen film, az persze elkallódiK a 
nemzetközi piac fenoménjei közlött és a 
töke azt mondja: <na ugye, 'hogy nem 
érdemei magyar filmet csinálni. És vissza-
tér a siboláshoz. És ezért nincs és ezért 
nem lesz többé magyar filmi és ezért ha-
lottak a mi gyönyörű telepeink. 

Gál Gyula 
Û Nemzeti Színház tagfa, a Star filmgyár 

volt főrendezője: 

Azért nincs magyar 
filmgyártás, mert il-
letéktelen 
került 

kezekbe : 
V 

Kováts Sándor 
a Star filmígyár szcenikai jöttöké: 

Hogy miért nincs magyar filmgyártás? 
Mert az eddigi magyar filmek legtöbbje 
nem versenyképes. Szerény hitem szerint 
1— eltekintve attól, hogy nagyon sok szce-
nárium sokkal jobb volt, mint regény, vagy 
színdarab, — alakjai is egy megszokott 
és megszabott színpadon, érezhető utasí-
tásra játszlották, s nem a térben élték 
ét a cselekményt S az objektiv, amiként 
a legkisebb fűszálat, ugy mindig e nagy 
hibát is fotografikus hűséggel hozta a 
tölmszalagra-

* 

Roboz Imréné Lenkeffy Ica 
j\iAm)müvésznö: 

R magyar film-
gyártás legfőbb aka-
dálya, amit önök is 
valószínűleg tudnak, 
hogy nincs pénz és 
amiről nem szívesen 
nyilatkozom, mert 
egész bizonyos, hogy 
neheztelni fognak rám 
érte, de mégis igy 
van, hogy nincseneK 

jó magyar rendezők és operatőrök. Ezt leg-
jobban tudtam megítélni akkor, amikor leg-
utóbb Berlinben filmeztem és láttam és 
megismertem a német és a külföldi film-
rendezőket, operatőröket és szakembereket, 
kik éjjelt nappallá téve dolgoznak, fára-
doznak, tanulnak és tanítanak a filmgyártás 
érdekében. Legfőbb baj, hogy nálunk nincs 
fiilmkultüsz és nincsen kifejlődve a film 
iránti szeretet oly mértékben, ahogy ezt 
a film megérdemelné. Amig rendes szak-
emberek nem fognak hozzálátni a magya^ 
filmgyártáshoz, addig az nem' is fog talpra-
állni, mert a színészeinken nem muliifl. * 

;Rajnai Gábor 
a Renaissance Színház tagja: 

Ä magyar film-
gyártás pangását nem 
tudom, hogy milyet 
körülmények és kik J 
idézték elő. Rajtam jf 
kívül álló dolgoknál- ; 
kell lenniök. Én egy-1 
szerre csak azt vet- f̂ 
tem észre, hogy meg- • 
szűnt és alólunk, 
olyan színészek aló], 
kik színházhoz vagyunk szerződve, de azért 
igaz lelkesedéssel, szeretettel és tehetsé-
günk minden atomjával szolgáltuk a magyar 
filmipar fejlődését, kicsúszott a talaj. Bár-
mennyire szeretnénk is filmezni, nem te-
hetjük. Remélem azonban, hogy elsősor-
'oan a Corvint, mint régi pajtásomat, hol 
oly sok szépet, jót és magyart produkál-
tunk, mihamarabb viszontlátom! Ha lelki-
ismeretes művészek jó rendezőkkel össze-
fognak és pénzt bocsátanak rendelkezés 
sükre, ugy ismét lesz jó magyar film, mert 
az áldozatkészség belőlük nem hiányzik. 

Arany Ferenc 
operatör, a Pathé-labora'órium igazgatója: 

Nincs pénz és nincs munkakedv, utóbbi 
azért, mert rengeteg csalódás érte a ma-
gyar filmipar dolgozó elemeit, a magyar 
filmgyártás vezetőiben, továbbá az állam-
hatalom súlyos indokolatlan korlátozó és 
terheket jelentő rendeletei elveszik a még 
pénzzel és munkakedvvel rendelkező keve-
sektől is a hajlandóságot, hogy magyar 
filmeket gyártsanak. Ezért nincs nálunk 
filmgyártás. 

* 

Minden arra • illetékes nyilatkozott. A 
vélemények eltérőek. Mindenki más okát 
látja a magyar filmgyártás pangásának, 
de abban egyetért mindenki, hogy össze 
kell fogni erős kéz'zel és neki kell látni, 
hogy minden akadályt elhárítva a ma-
gyar filmipart újból feltámasszák és fel-
virágoztassák. 
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Ezeregyéjszaka 
A keleti mesék bűbájos világába sohasem 

szabadna belevilágítani a kultura villany-
fényével. Az emberi korok haladásának 
merész ive már-már teljesen felülemel-
kedik minden legendán, regén, miszté-
riianon és tán nincs is messze az az 
Idő, amikor a »titokzatos« szó egészen 
ki törlődik a szótárunkból. Azonban az esz-
tétikus emebri ösztön nem enged ősi vá-
gyából a rejtélyes és misztikus iránt s talán 
ennek köszönhetjük, hogy annyiszor vissza-
tnenekülünk meseországba egy serleg illu-
iSlóért. Hiszen a forrás már úgyis messze 
van tőlünk, a mult elérhetetlen ködös táv-
latában s igy (nagy megkönnyebbítő 
gyönyört okoz, ha a napi éiet matematikai 
útvesztője után legalább ilyen módon tris>-
Rülhetünk fel. 

Talán nincs még egy olyan kulturtalál-
mány, amely ebben oly brilliánsan segitsé-
igünkre szolgálna, mint a mozi. .fciénK 
varázsolja a multat és jövőt egyformán 
|és meg tud ajándékozni azzai a fenséges 
pillanattal, amikor a múltba a ma szem-
üvegén át nézhetünk vissza. Különös szem 
a mozSgép lencséje, meglátja az ember 
elői elrejtett szépségeket és minkéi is 
tészesjt benne. 5> ha százszor tudjuk, nogy 
művészek játéka, nagy költségeken fel-
épült diszletek azok, amiket látunk, mégis 
csalódáiSba ringatjuk magunkat és teljes-
nek érezzük az illúziót. A mozivászon olyan, 
mint üveglap, amelyen át az ezeregyéj-
szBka meséit látjuk megelevenedni. 

b valóban. Már nem közhely, nem 
frázis ez a mondat, mert csakugyan Van már 
fflm, amely ieldoigozza az ezeregyéjszakáfc 
<Éppero ebből az alkalomból mondhatjuk el a 
fentieket. Abból az alkalomból, hogy 
Budapest mozilátogató közönségének, ameiy 
ma már olyan fanatikus és jogos vonzalom-
mal viseltetik a mozilepedő iránt, hogy a 
méleg sem tudja elfeledtetni a varázsát, 
ismételten lesz alkalma ebben a ragyogó 
filmben gyönyörködni. 

Az Uránia fényesen bevált reprizsoroza-
tának következő darabja az tzeregyé/szaka. 
Keleti mes« hat felvonásban. A hármas 
meseszerkezet bájos primitívsége, a felvé-
telek szindus pompája a legmegejtőbb ha-
tást kelti. Nem keh mást idéznünk, mint 

a premier frappáns sikerét, ameiy valoságos 
népvándorlásra adott okot a közönség so-
soralban. 

A fávő szombaton veszi műsorára az 
'Ezeregyéjszaka reprizét az Uránia s ez 
taegint biztosítja azt, hogy a téli szezon 
tnég most sem fejeződött be, mert a mozi 
süni széksorait még a legnagyobb meleg 
sem tudja megüresíteni. 

A senki szigete 
Harmadik éve, hogy megszűnt dolgozni a 

magyar filmipar. Akik láttak már magyar 
filmet, akik látták már kedvenc iróik regényét 
képen megelevenedni és kedvenc színészeiket 
filmen játszani, azok nehezen nélkülözték a 
magyar filmet és megragadtak minden alkal-
mat, hogy akár második, vagy akár harmadik 
felújításban is gyönyörködhessenek abban. 
Helyes érzékkel választotta ki és igen okosan 
cselekedett a Tómozi igazgatósága, mikor 
pünkösdre a legnagyobb magyar regényíró 
legsikerültebb müvének filmváltozatát tűzte 
műsorára. Ez az iró Jókai Mór, a regény 
pedig „Az aranyember", amelynek világhíres 
cselekménye a legkiválóbb magyar színészek 
interpretálásában jelenik meg a vásznon. 

így fest a darab szereposztása : 
Az aranyember 

Jókai Mór világhírű regénye filmen 
Filmre irta : Vajda László 
Rendezte : Korda Sándor 

A díszleteket tervezte : Márkus László 
Szereplők : 

Timár Mihály — — 
Ali Csorbadzsi — — 
Timea, a leánya — 
Teréza mama — — 
Noémi — — — — 
Brazovics Atanáz — 
A felesége — — — 
Athalia, a leánya — 
Krisztyán Tódor — 
Az öreg Krisztyán — 
Kadisa kapitány — 
Fabula kormányzó — 

— Beregi Oszkár 
— Szőre«> hy Gyula 
— Makay Margit 
— S. Fáy Szeréna 
— R. Lenkeffy Ica 
— Horváth Jenő 
— K. Demjén Mari 
— G. Berky Lili 
— Rajnai Gábor 
— Bartos Gyula 
— Vándory Gusztáv 
— Kürti József 

Már a szinlapból is látni, hogy Az arany-
ember filmváltozata a mozipublikum számára 
páratlan élményt fog jelenteni. Lenkeffy Ica, 
Beregi Oszkár, Rajnai Gábor, Makay Margit 
valóban ritkán láthatók egyszerre egy darab-
ban, mint most a Tómozi igazgatóságának 
jóvoltából. Ha még megemlítjük, hogy a 
Jókai-regény filmváltozatát az Angol Hiradó, a 
népszerű Pathé lassított és egy egészen új-
szerű burleszk is kiegészíti, bizonyos lehet 
mindenki, hogy a Tómozi pünkösdje a leg-
nemesebb szórakozás céljait fogja szolgálni. 
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— Hallott a két német csadafilmről, kol-
léga ur ? 

— Ki ne hallott volna róla ? Remélem a 
dr. Mabusere gondol, az uj Thea v. Harbou-
drámára, amelynek szövegkönyve még iz-
galmasabb és nagyobb építkezésekre ad 
alkalmat, mint a Hindu síremlék. A másik 
a Nosferatu, ugye ? Ez a hírneves Drakula 
című regényből készült, amelynek néhány 
évvel ezelőtt annyi olvasója volt nálunk is, 
mint még egyetlen kalandorregénynek sem. 
Ez a darab a borzalom szimfóniájának ne-
vezi magát a szinlapon és méltán. Ez lesz 
az első hatfelvonásos grand guignol és 
hozzá — filmen. 

— Németországban egyébként olyan lá-
zasan folyik a munka, mint még soha az-
előtt. Nem kevesebb, mint kétszáz filmgyár 
dolgozik, e percben ötszáz nagyszabású 
film készül s a műtermek annyira tul van-
nak halmozva munkával, hogy a felvételek 
három csoportra osztva készülnek benne. 
Minden műteremben reggeltől másnap reg-
gelig hat óránként más-más attrakció felvé-
telei készülnek. Most csinálják egyébként a 
legnagyobb Paul Wegener-fílmet, a „Liebes-
nest"-t is. 

— Németek, akik filmjeik monumentalitása 
dolgában kétségtelenül felülmúlták már az 
amerikaiakat, éppen most mondtak ki teljes 
bojkottot Griffith ellen, akinek egy boche-
ellenes filmje, az Apokalipszis négy lovasa, 
most megy nagy hűhó között Párisban. 
Griffith tehát soha Németországban szinre 
kerülni nem fog. Illetve van egy német pro-
pozició, amelyet ha Griffith elfogad köny-
nyen vezekelhetne : csináljon azonnal egy 
franciaellenes filmet. 

— A franciák két nagy vígjátékát is látni 
fogjuk a nemsokára kezdődő uj szezonban. 
Mind a kettőnek Max Linder a főszereplője, 
csupa szellemesség mind a kettő, uqy hogy 
a világ legjobb vígjátékának mondják. Pa-
risban egyébként most mutatták be a „világ 
legszimpatikusabb filmjét". Rudyard Kipling 
irta és az a különlegessége, hogy se házas-
ságtörés, se gyilkosság nincs benne. 

— Még egy párisi szenzáció ! A francia 
szerzők egyesülete hosszas tanácskozás után 
kimondta, hogy a mozis ezután köteles min-
den film szinlapjára, műsorára kinyomatni 
a szerző nevét. Kivétel, ha az illető szerző — 
német. 

— Pathé, a lassított felvételek feltalálója, 
— hallom — ujabban annyira tökéletesítette 
a lassú felvételek céljaira szolgáló gépeit, 
hogy most már ott tart, hogy másodpercen-
ként kétszáz felvételt tud a filmre rögzíteni. 
Párisban most mutattak be egy ilyen lassí-
tott filmet, amely egy embert abban a pilla-
natban ábrázol, amint leugrik az ötödik 
emeletről. A lassítás, oly tökéletes, hogy az 
ugrás a filmen körülbelül negyedóráig tart. 

— Valamikor Budapestet tartották a mozik 
világ fővárosának, de azóta kitűnt, hogy New-
york sokszorosan túltesz a magyar főváro-
son, még aránylag is. Olyan kevés mozi 
azonban, mint a kínai nagyvárosokban van, 
a mi fogalmaink szerint szinte elképzelhe-
tetlen volt. A másfélmilliós Pekingben össze-
sen egy mozi van. Kantonban pedig, amely-
nek két és félmillió a lakossága, a mozik 
száma kettő. Ezzel szemben a filmgyártás 
óriási méreteket öltött. Az idén nem kevesebb, 
mint harminc kinai film fog megjelenni a 
világpiacon. Valamennyinek az ópiumszen-
vedély elleni küzdelem és a kicsapongás 
elleni hadjárat a témája. Legnagyobb film-
jük a „Lotus Blossom" lesz, amelynek töké-
letességéről csodákat mondanak. 

— Lám, ez a különbség Magyarország és 
Kína közt. Nálunk sok a mozi, náluk meg 
a gyárak dolgoznak. 

— Ennek igazán egyszerű a magyarázata 
Kínában az állam könnyíti meg a filmgyár-
tást, nálunk meg a hatóságok hordják a kinai 
copfot. 

— Remélem találkozunk Pünkösdkor ? 
— Mi a Kertmozi sétahangversenyén le-

szünk, hol jelen lesz az egész filmszakma 
és a megjelentekről filmfelvételt is fognak 
készíteni. 

Pünkösdvasárnap és N J | 0 | | 
hétfőn d. u. 6 órakor 1 I C I 2 S Jr 

séfahanaversenv 
. Kertmoziban 

Boehm Flóra zongoraművésznő 
közreműködésével. — A sétahangverseny 
közönségéről a Concordia filmgyára 
készit felvételeket. 
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A tizennegyedik 
Amerikai történet kilenc felvonásban 

Irta : Falk Richárd, rendezte : Balogh Béla 
Bemutatja junius 3-tól, mindkét részt együtt a Kamara 

A főszerepekben : Petrovich Szvetiszláv, Fenyő Emil, Bolváry Géza, Lóth Ha, 
Mattyasovszky Ilona és Thea Worth 

I. rész : Az utca fia 
Sandy Jeffries 

céltalanul kóborol 
az utcán, mikor 
egy ur azt az 
ajánlatot teszi ne-
ki, hogy 100 dol-
láért vállalja egy 
estélyen a »tizen-

negyedik* szerepét, mért a vendégeli babo-
násak és tizenhármán vannak. Sandy vál-
lalkozik s a jó külsejű fiu mindenkinek 
megtetszik. Capry herceg az összejöve-
telt azért rendezi, hogy a kinai minisztert 
a kikjötőik szerződésének elnyerésére meg-
nyerje. Itt ismerkedik meg Sandy Jeffries: 
Beath bankárral, ki üzlettársává fogadja. 
Ettől kezdve Sandy nemcsak a pénzügyi, 
körökben, hanem az asszonyszivekben is 
uralkodik. Vera, a herceg barátnője is 
felajánlja neki szerelmét, ha megíszerzi a 
kinai kikötök okmányainak chiffrejét Yo-
kuma minisztertől. Jeffries látszólag bele-
megy a kelepcébe, de az ellopott chiffre-
kulcsot saját céljaira akarja felhasználni. 
Yokuma miniszter, mikor látja, hogy nem 
bir Sandyvel, azt az ajánlatot teszi Capry 
hercegnek, hogy kezére játssza a szerző-
dést, ha Verát átengedi neki. Sandy azon-
ban megelőzi és megszökteti a nőt. Ä her-
ceg és Yokuma most Sandy anyját elfogat-
ják és azzal fenyegetőznek, hogy csak 
Veráért adják ki. Vera közben megszökik, 
visszatér a herceghez, hol éppen ott van 
Yokuma is, aki boldog, hogy a nő végre 
az övé lesz, — megköti a herceggel a 
szerződést. Vera undorodik a kínaitól s 
egy titkos kijárón megszökik. Mikor Yo-
kuma keresi, a herceg vakmerően a szle-
tnébe vágja, hogy becsapta őt. Dulakodási 
támad köztük, miközben Yokuma keresztül-
esik az ablakon és holtan terül el .Sandy, 
aki anyját keresve a palotába érkezik, 
megdöbbenve látja . Yokuma holttestét, Azi 
elősiető inasok őt tartják a gyilkosnak 
S a rendőrség elfogja. A herceg nem cá-
(folja meg a vádat s csak Vera vallomásai 
Iménti meg. Ä karrier magaslatáról lezuhant 
az utca fia és könnyelműen mosolyogva 
néz szembe a nyomorral. 

II. rész : A rejtelmes házasság 
Sandy Jeffries csillaga újra felragyog. 

'Halpen, egy tönkrement bankár csaK ugy 
tud segiteni helyzetén, ha unokahuga, Jane 
Opping örökségét igénybe veszi. Jane 

vagyonával csak nagykorustitása után ren-
delkezhet, ennek legalkalmasabb módja a 
/férjhezmenés. A csavargó Jetlriest épp el 
akarják hurcolni a rendőrök, amikor Hal-
pen megpillantja. Ekkor támad az <az 
Ötlete, hogy a csavargó jó pénzért feleségül 
Venné unokahugát. Kiszabaíditja tehát Jeft-
riest a rendőrségről és így jön létre Jane 
rejtelmes házassága. Jane és Jeffries be-
kötött szemmel állnak az anyakönyvvezető 
(előtt s igy nem ismerik egymást. Halpen 
az újdonsült férjet útnak indítja Ameri-
kába, hol az egykori apacs Halpen pénzével 
Riche Richson álnév alatt uj életet kezd. 
AÍÍ utcán Walley milliárdos leányának 
autója elüti, Claire, hogy hibáját jóvátegye, 
magával viszi az áldozatot atyja palotá-
jába. Jeffries megismerkedik Walley-ai. 
fald bajban van, mert nem tud eleget tenni 
egy sz|állit)á|si kötelezettségének. Riche 
(Jeffries) tnöszüöt ajánl, de Walley ki-
neveti, mire maga hozza össze a trösztöt. 
(Nagy harc indui meg Riche és Watley 
között, de Riche fölülkerekedik és Wai-
ley kénytelen végül a szállitálst RicheneK 
átengedni. Claire beleszeretett Richebe, 
tíe amikor megvallja atyjának szerelmét, 
Walley azt hiszi, hogy Riche egész mano 
vere csak Clarie vagyonának elnyerésére 
irányult. Riche, amikor ezt Waüey sze-
mére is hányja — bevallja, nogy ó már 
nos. Claire e hírre beteg lesz s atyja 
Európába viszi, hogy utazás kö2ben feieo-
jen. Európában ezalatt Jane, kineK a 
•bankár nemcsak vagyonát pusztította ei, 
hanem- becsületét is akarja, elhagyja nagy-
bátyja házát. 

Közben Riche mindent elkövet titokza-
tos házasságának kiderítésére s mikor ku-
tatása eredménytelen, maga utazik Euró-
pába. A vonaton egy hölgyet vesz védelme 
alá, majd mikor akadály miatt egy állo-
máson kell az éjszakát töltenie, szobáját 
js megosztja az ismeretlennel, aki reggel 
toucsu nélkül elillan. Jane, mert ó voit 
az ismeretlen útitárs, egy európai fürdő-
helyre ér, ahol megismerkedik Clairrei, 
Megszeretik egymást és Claire társalKodó-
nőjévé iiesz Jane s ebben a minőségben 
találkozik Richeel. Elbeszéli Clairenek uti 
kalandját, sőt még azt is, hogy az útitárs 
megcsókolta. Ez az laimerikai löir-
vények szerint házasságot követel. Ekkor 
kiderül, hogy Jane már férjes nő. Mikor 
megmondja férje nevét, Sandy jetlriest, 
Riche Richson örömmel vallja be kilétét 
és a házaspár boldogan talál egymásra. 
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Jolin Bull, A gólyaláb 
Ez a cime annak a szenzációs kalandortör-

ténetnek, amelyet hat felvonásban a Colussi 
vállalat hozott forgalomba. Igazi amerikai 
jellegű film. Legfőbb alkotó eleme a hajsza. 
Verseny, élethalálharcig menő küzdelem, szá-
guldó cselekmény, mely minden pillanatban 
uj meg uj meglepő fordulatot hoz. 

Grófi házban elkövetett vakmerő rablás 
kiindulópontja az érdekfeszítő cselekménynek. 
Bret Ralf, a nagyhírű detektív veszi kezébe 
az ügyet és ettől a pillanattól kezdve az 
amerikai detektivfogások szerint rohamos 
gyorsasággal bontakozik ki a mese. A nyo-
mozás apró eredményei után Lőrinc mester 
korcsmájába vezet a film, ahol gyanús ala-
kok sűrűbben fordul-
nak meg, mint tisztes-
séges szándékú vendé-
gek. Valóságos rabló-
tanyai amit már az is 
súlyosan dokumentál, 
hogy a korcsma alatt 
még egy pincehelyiség 
is rendelkezésére áll a 
sötétarcu alakoknak, 
akik egymásután elvo-
nulnak előttünk. Csak-
ugyan idekerült mind 
az a drágaság, amit 
elraboltak Roddersen 
gróféktól. Azonban van-
nak olyan elvetemült 
gazfickók is, akik már 
a zsiványbecsületet sem 
tartják meg. így az 
egyik haramia ahelyett, 
hogy osztozkodna a bő-
séges zsákmányon,meg-
ugrik az egész kinccsel. 
Kezdődik a hajsza, me-
nekülés, kergetés vad 
iramban, nyaktörő uta-
kon, tömérdek akadá-
lyon át lázas, őrületes 
tempóban, halálugrá-
sokkal robogó vonatok-
ra, száguldó autókra, a 
rémület, illetve a köte-
lesség parancsszavára. 
Természetesen Bret is 
nyomukban van már Keitmozi 

a banda tagjainak s a korcsmában, melyet 
már néptelenül talál, ujabb vezetőszálra akad, 
amely a Sámson-cirkuszba utasítja. Tehát a 
cirkusz szines világa váltja fel a rablótanya 
miliőjét. Pompás boxmérkőzés, majd egy falábú 
bohóc mesterkedése szórakoztat bennünket és 
amese ezalatt rohamos tempóbanfolyiktovább. 
A falábú bohócra rábizonyitnak a grófi palota 
kertjében talált lábnyomok és igy hamar és 
mindjobban összehúzódik a hurok a banda 
körül, amely végül az összes garázdálkodót 
a törvény kezére juttatja. 

A Kertmozi mutatja be pünkösdi premier-
jén John Bull, a gólyaláb-ot és egyszer-
smind a műsor kiegészítéséül a legújabb 
Kertmozi Híradót. 

Colussi-film 
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jegyi nélkül a pénztár ostromát abbahagyni. 
Kong a hajójelzö... Elhelyezkedik a kö-

zönség és a part nemsokára az operai első 
kürtkvartett hangjait veri vissza. Meg-
szólal az 50 tagu férfikórus is. Szere-
nádot ad a Dunákorzónak és az ujabb 
jelzőharang szavára méltóságteljesen meg-
Sndui a hajó. Előbb egy rondót ir le a 
Ferenc József-hidig, aztán visszafordul 
lés felmegy a Margitsziget mellett ki a szép 
•vüjsegrádi Dunába. 

Hogy mi volt szebb, a napsütéses, su-
garas, festői partok, vagy visszafelé az 
ezer parányi villogó lámpával kivilágított 
Budapest, a klasszikus operai kürtkvartett, 
a kitűnő férfikórus, a tárogató szava, vagy 
a »Dal az esthajnali csillaghoz«, melyhez 
a díszletet a csillagos ég szolgáltatta? 
Valóban nehézi volna eldönteni. Mindenesetre 
hálásnak keli lennünk, a világvárosi nyá.i 
szórakozásért a kitűnő rendezőségnek, a 
népszerű és tartalmas hajózási és vizi-
sport folyóiratnak az »Arboc« szerkesztő-
ségének és a fiatal, de amerikai koncep-
cióval és arányokban dolgozó »Koncert« 
hangverseny vállalatnak. 

Közönségünk jórészének nyaralási gond-
jait vették le a »KoncertkcAjék.« 

Az operai kürtkvartett a ,.Koncerthajó"-n 
Otofoto 

Az első koncerthajó 
(Premier-publikum a Dunán — Ostrom 
a hajópénztár ellen — Hangverseny 

a nyilt vizén) 
Amióta ezt a mindannyiunk lelkében 

visszhangra tialáló jelszót »Koncerthajó* 
először olvastuk, türelmetlenül vártuk az 
(Idea valóra válásának a napját. Május 
24-ére, szerdára volt az első indulás je-
lezve. 

A Mftr. gyönyörű kiránduló hajója ra-
gyogó tisztán, a »Waggons lits« által Ízlé-
sesen, virágos diszasztalokkal felterítve 
Már ja a vendégeket A hajóhídon lát-
juk a Mftr. európai hirü vezetőségébői 
Jármay Elemér helyettes-államtitkár igaz-
gatót, Trebits Miksa igazgatót, valamint 
Sényi igazgatót, NikoUts• főfelügyelőt, 
Schopf felügyelő vonalparancsnokot stb. 

Lázas, premierhangulat mindenfelé, a 
rendezőség emberfölötti munkával igyek-
szik a közönséget a hajó minden részé-
ben lehetőleg asztalok mellé elhelyezni,, 
óriási munka volt, jóllehet a hajó férő-
helységének feles létszámára adtak jegyet, 
iés több mint ötszázan voltak kénytelenem 

r* »* ~~ ' « 
S •> 

A Ganz-gyári dalárda a „Koncerthajó"-n 
Otofoto 
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Mit vigyen magával egy nő négyheti nyaralásra — 
valóban nehéz probléma. Hogy válogassa össze őnagy-
sága a nyaralási podgyászt, hogy kis helyen is elférjen, 
mégis minden benne legyen — égető fontosságú kérdés. 
Mert a jó garderobnak olyannak kell lenni, hogy egyfor-
mán megállja a sarat a Balatonon vagy Abbaziában, de 
éppen ugy a Tátrában is és az Északi-tenger mellett. Hogy 
egy ilyen csodakoffer mit foglal magában, azt mutatjuk 
be itt Írásban és rajzban a „Nyaralási Újság" olvasóinak. 
Az Íráshoz és rajzhoz az anyagot és a modelleket a 
„Holzer"-divatház bocsájtotta rendelkezésünkre, ahol igazi 
párisi módon mindezeket a toilettdarabokat egyszerre be 
lehet szerezni. 

Hölzer szerint a négyheti fürdőpodgyászban a divatnő 
reggeli toilettje számára finom fehérneműnek, pongyolá-
nak, piyamának kell hílyet hagyni. Délelőttre a grenadin 
strandruhát, valamint a fess fürdőkosztümöt és fürdő-
keppet fontos számításba venni, míg ebédhez és délutánra 
okvetlenül legalább két szép foulard selyemruhát kell óva-
tosan a többiek közé helyezni, a szintén világos színű 
estélyi ruhával együtt. Ha még a csodakoffer tartalmából 
a nagy florentine-kalapokat, a fehér- és antilop-cipőket, 
valamint a fürdőpapucsot, a harisnyákat, a finom zsebken-
dőket és a parfümös flaçonokat megemlítjük, készen va-
gyunk avval a varázsszerrel, amely annyi hódítást és 
diadalt szerez hires és nagy külföldi helyeken a pesti 
szépasszonyoknak és leányoknak. 



58 "SZÍNHÁZI élET 58 

Kirándulás 
a Tarajkára 

Tátrafüred 
vendégeinek leg-
kedvesebb kirán-
dulóhelye a Ta-
rajka. A Grand 
Hotelből kilépve, 
már ott vagyunk 
a tarajkai villa-
mos üzemü sikló 
alsó végállomá-
sán ál. A tarajkai 
drótkötélpálya 
egyike a konti-
nens leghoszabb 
ilynemű közle-
kedési eszköze. 
Az ut tizenhárom 
percig tart és a 
tizenhárom perces ut a természeti szépségek-
nek olyan bőséges tárházát nyújtja, amely-

hez hasonlót sehol sem találunk. Két oldalt 
a fenyveserdők végtelenje terül el s mikor a 

sikló a pálya kö-
zepét elhagyta, 
kibontakozik 
előttünk a világ 
egyik legszebb 
panorámája,egy-
felől az egész 
tátrai hegylánc, 
másfelől a Felka 
csodaszép völ-
gye. Felérve a 
Tarajkára,rögtön 
a végállomásnál 
ott vár a tarajkai 
kioszk,a fürediek 
kedvenc uzson-
názóhelye. Innen 
kezdve szétszó-

Részlet a tarajkai sikló útjából 
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A természeli 
szépségek és a 
mesterséges ké-
nyelem minden 
elképzelhető va-
riációja együtt 
van ezeken a 
tátrai fürdőhe-
lyeken, amelyek 
gyógyulást, szó-
rakozást és gyö-
nyörűséget okoz-
nak mindenki-
nek, aki csak 
felkeresi ezeket. 
Képeink a sikló 
utjának négy 
gyönyörű rész-
letét mutatják itt 
be. A legpompá-
sabb panoráma 

ródnak a kirándulók, ki Tarpatakfüredre, ki a ez, a legszebb és legcsodásabb ut az egész 
Zergéhez, ki pedig a vízesésekhez sétál el s világon, 
mindenki elége-
detten tér vissza, 
mert bármerre 
volt is, minde-
nütt a legszebbet 
látta. — Télen 
ugyancsak a ta-
rajkai sikló körül 
koncentrálódik 
az élet, mert ez 
huzza fel a ródli-
pálya kezdeté-
hez — a tarajkai 
kioszk terraszá-
hoz —I a ródlizó-
kat s ugyancsak 
innen indulnak 
útjukra askielők. 

Részlet a tarajkai sikló útjából 
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Primadonnák, h a 
találkoznak 
— Beszélgetés a strandon — 

(Az alábbi beszélgetés színhelye egy pesti 
strandfürdő. Elől homok, hátul homok, a 
homokba beásva két primadonna. Az egyik 
egy operettnek játssza esténként a főszerepét 
— ez a szőke primadonna. A másik, a barna, 
a belváros egyik színházának a tagja. így 
diskurálnak a szikrázóén égő napsütésben.) 

A szőke: így van az, drágám. A délelőtti 
próbák, az esti előadások egészen lestrapál-
ják az embert. Nincs egy nyugodt nap, nincs 
egy nyugodt délelőtt. 

A barna : Az már igaz. Az a kis nyári 
szünet. . . 

A szőke : Cs^k hagyd azt a kis nyári szü-
netet. Az meg a legrosszabb az összes kö-
zött. A nyári szünet I Az áldott pihenés ! Már 
majd szétmegy a fejem a nyári ruhagon-
doktól I 

A barna : Neked is ? Jaj, te, ezekkel a 
nyári ruhákkal annyi bajom van az idén. 

Utóvégre nem mehetek Franzensbadba, akár-
milyen vacakba . . . 

A szőke : Francensbadba mész ? Én tenger 
mellé. Meg fog pukkadni a konkurrencia, 
olyan csuda strandruhám van. 

A barna : Milyen szinü ? 
A szőke : Terrakotta. Vári csak . . . talán 

a retikülömben van egy minta belőle . . . de 
nem, most jut eszembe, tegnap vittem be 
Horti Erzsikéhez, hogy festessen hozzá ha-
risnyákat. Minden ruhához festtettem fiam 
szenzációs szinü harisnyákat. Azt hiszem, 
hogy egy hazái nem fog tudni versenyezni 
velem garderobe dolgában... 

(Itt a diskurzus megakad, a szőke prima-
donna fejest ugrik a vizbe. Ellenben öt perc 
múlva a barna primadonna fürdőkabinjában 
a következő beszélgetés folyik le.) 

A barna : Juci, figyeljen ide I Holnap reg-
gel, amint felkelt, eszembe juttatja, hogy be 
kell menni ahhoz a drága Horti Erzsikéhez, 
megnézni egy terrakotta harisnyamintát. 
(Magában a szőkére célozva.) Azt hiszem, 
meg fog pukkadni, ha meglátja, hogy ugyan-
azok a »szenzációs" ruháim és ugyanolyan 
szinü harisnyáim vannak, mint neki ! 

Riviera-
Penzió 
Siófok 

A „Schadl"-pen-
ziót Keszthelyről 
Siófokra helyez-
ték át, ahol az a 
Dombai-villában 
„Riviéra" néven 
megnyilt.Kényél-
mes szobák, dié-
tás kura, orvosi 
felügyelet. — Bő-
vebb felvilágosí-
tás a pesti irodá-
ban : Főherceg 
Sándor-u. 17.1.6. 
(Hivó J. 36—34) 

Az első lépés 
a Margitszigeti 

1 w O I I U 1 alsó vendéglő 
Naponta délután és 
minden vasárnap délelőtt katonazene 

Esténként R a d t l S Béla zenekara játszik 
Tulajdonos: Márkus Imre 

Lloyd-palota étterem 
/ • M i l H n l l l \ Minden este 2 óráig, vasár-
^ V U I l W H Y ! és ünnepnap délben z e n e 

TENNISRAKET javítások Maurer Ist-
vánnál Budapest, Városház-utca 20. 
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Mielőtt lezárná a podgyászá t . . . 
— Cipőkódex a nyaralásra — 

Régi szabály, hogy aki elegánsan akar 
öltözködni, annak nem azt kell néznie, hogy 
mi a legdrágább, hanem azt, hogy mi a leg-
finomabb, legizlésesebb. A pénz még nem 
minden az öltözködés művészeténél ; első-
sorban müérzék kell ahhoz, hogy valakire 
csakugyan rámondhassák az elegáns jelzőt. 
És ebben a kérdésben mindjárt főszabály, 
hogy a divatférfinél nem csupán a ruhának kell 
kifogástalannak lenni ; ugyancsak érteni kell 
ahhoz is, hogy milyen ruhához milyen cipő 
áll jól. Mert a cipőöltözködésnek művészete 
van, lévén cipő és cipő között óriási különb-
ségek. 

Hogy már most a cipőkérdés nyáron 
mennyivel fontosabb, mint más szezonban, 
az könnyen érthető. Aki fürdőhelyre megy, 
pláne külföldi fürdőhelyre, magyar ember 
létére jóizlésü legyen, ha ugy akarja össze-
válogatni cipőkollekcióját, hogy az bármelyik 
külföldivel felvehesse a versenyt. 

Milyen cipőparkot kell vinni egy hoszabb 
nyaralásra — ez a nagy nyári kérdés, melyre 
feleletül Szilvássy J. Sándor mester (Király-
utca 42) a következő érdekes és megbízható 
cipőkódexet állította össze a „Színházi Élet" 

EI S ÉS^PC^XjYASZBIZTOSITÓ R. T. 

Budapest, V., Eötvös-tér 2 • 
Podgyász-, áru-, ékszer-
és balesetbiztosítások 

Stettner 
é t t e r m e i 

a feiső M a r g i t s z i g e t e n 

A Duna-terraszon esténként 
művészi előadások. 

Mielőtt lezárná a podgyászát 
ne felejtsen el rendelni 
nyári divat-, sport- és tenntsz- cipőket 

Szilvássynál vasvLfpái-u. ornai 

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 43 c s e h kor.- tól 
Bővebbet Budapesten, a Menetjegyiroda és a Fürdő-

igazgatóság Tatr. Matliary 

felkérésére, a „Nyaralási Újság" olvasói 
számára. 

Hölgyek 
Strandra : Tiszta fehér ruhához tiszta fehér 

cipő, escarpen, vagy regattaforma, ha az 
anyag vászon, kevés bőrdisszel. Szines ruhá-
nál a cipő lehetőleg a ruha színéhez igazo-
dik, főleg antilopban és bagariában. 

Utcára, korzóra: Délelőtt regattacipő, dél-
után azsurozott vagy pántozott. 

Estélyre : Kizárólag körömcipő, escarpen. 
Urak 

Strand, sport: Tiszta fehér ruhához fehér 
regatta. Krémnadrághoz és szürke kabáthoz 
fehér cipő, barna bőrdisszel, krémnadrághoz 
és kék kabáthoz fehér regatta fekete lakk-
disszel. Ugy a lakk, mint a bőr, csak a szár 
szélén és a fűzésnél keskeny csíkban. 

Utca, séta, korzó : Regatta, mahagóni (vö-
rösesbarna) színben, vagy pedig barna és 
szürke antilopcipő lakkdisszel. 

Estély : Fekete lakk-félcipő. 
Eddig a cipőkódex. Mint roppant fontos 

divatszabályt még megjegyezte Szilvássy mes-
ter, hogy fehér harisnyát urak csak fehér cipő-
höz viselhetnek ; mert ugyanaz különböző 
színű cipőnél a legelegánsabb megjelenést is 
tönkre teheti. PORTOROSE 

T R I E S T M E L L E T T 

GYÓGYINTÉZET 
Lúgos-(Sol)-fürdők, meleg tengeri fürdők, 

remek fekvésű 

PALACE-szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

JATÉK KASZINÓ 
Magyaroknak 

15% 
kedvezmény! 

Felvilágosítással szolgál : 
Cosulich, Budapest, VII. Thököly-ut 2. 

Cosulich. Wien, IV. Prinz-Eugen Str. 14. 
Portorose A.-G. Portorose. 

NE MENJEN NÄPRÄi napfürctő nélkül 
Is lesülhet, ha a »City« drogériában, IV., 
Eskü-ut 5. Brown-olajat vásáról. Ugyanott 
legfinomabb nyári toiletbcikkek legjutá-
nyosabb árkán beszerezhetők. 
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Nyaralási pályázat 
Junius első hetétől kezdjük közölni a nya-

ralási képekel. Természetesen először azok 
kerülnek sorra, amelyeket a legszorgalmasabb 
pályázók máris beküldtek. Azonban tekin-
tettel arra, hogy az első képekkel együtt túl-
nyomó részben kérdezősködő levelek is ér-
keznek, még egyszer leközöljük az összes 
feltételeket. 

A pályázat három részre oszlik : 
a l e g s z e b b f ü r d ő z ő nő, 

Bőröndök 
o l c s ó n b e s z e r e z h e t ő k g | 

V., Sólyom-u. 22. (Lipót-körut sarok). Javítások. 

a l e g s z e b b csoport , 
a l e g v i d á m a b b n y a r a l á s i j e l enet 

k é p é r e . 
A felvételek lehetnek amatőr vagy pro-

fesszionista fotográfus munkái is. A képekkel 
együtt beküldendő a 

a p á l y á z ó n e v e , lak c ime, 
a f e l v é t e l h e l y e é s ideje . 

A zsűri az eredeti felvételek alapján fog 
dönteni. Mindhárom résznek külön-külön 
díjazása : egy huszkoronás arany. 

ErVtidiisztanyii vendéglő 
Zugligeti-ut 22. A 81-es villamos végállomástól 5 perc 
Gyönyörű árnyas kerthelyiség. Kitűnő magvar konyha. 
Fajborok. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigány/ene 
D a j k a F e r e n c , vendéglős fRoyal-Orfeum v. főpincére.) 

Gyöngyvirág 
arcfeßtiritö- tef .«jeplös, m*f foltos, mll-
e » » 3 e r e s é s j s í r o s arcnaK kitűnő Az arc szép 
mait és üde lesz, mindent eltüntet, a kenőcsöt és padért 

is pótolja. Pontos használati utasítás mellékelve. 
Vidékre diszkrét szétküldés. Ára 50 korona. 

B i l i ä r R e g i n a , VII. Erzsébet-körut 34. 

a 
ARISNYA 

a 

minden 
cipő-

szinber 

L U K Á C S és P Á S Z T O R 
Budapest, IV, Egyetem-utoa II. 
(Gróf Károlyi-palotával szemben) 

N y a r a l ó k f i g y e l m é b e ! 

PAPLANOK 525 koronáért kaphatók 
KORNMEHL MÁRKUS üzletében, Nagym»zö-utca 25. 
Gyár : Újpest, Árpád-utca 27. szám, — Átalakítások. 

P ERF ö M 
P O W D E R 
CREAM 
S O A P 

MARVEL PERFUMERY 
CO LTD. BUDAPEST 
V., NÁDOR-UTCA 30. 

IV ELIDA"- FOGKRÉM 
k i v á l ó a n f e r t ő t l e n í t ő , p o m p á s h a b j a 
a f o g a z a t m i n d e n h é z a g á b a b e h a t o l . 
M i s e m h a s z n á l h a t Ö n n e k j o b b a n , m i n t 
a z 

ELIDA"- FOGKRÉM VV 



Vigszinház-étterem 
kerthelyiségében 

Vígszínházzal îd. KOCZé A TI tál muzsikát. 
Fagylalt, jegeskává Tulajdonos: Kertész Jenő Endre 

Balázs vendéglő 
Hűvösvölgy ^pont.a, , _ 

83-as villamos B U j k O J a i l C S I 
végállomásnál cigányzenekara hangversenyez 

FŐVÁROSI NAGYVENDÉGLŐ 
VÁROSLIGET (Néparénától jobbra) 
Naponta dé'után 7 tagu gyermekzenekar, vasár-

és ünnepnap 40 taeu gyern^kzenekar hangversenyez. 
Tul j jdonos: Haas Sándor 

a Gellért Szálló volt főpincére 

A legjobb nyári konyha 

Wippner 
vendéglője a Hűvösvölgyben 

Hétköznap is 
dé l f ten -es te c i g á n y z e n e ! 

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

Menjünk a 

Gyuri bácsihoz 
a Kéményseprő vendéglőbe 
Aréna - u t 106 

FRENREISZ ISTVÁN1 

Halászcsárda i ^ T ^ l 
Singhoffer Ágoston halászmcster (víztoronynál) | 113-06 

vezetése alatt naponta es- k M i x . — I J L 
ténkent szabadtűzön födött r l a l c I S Z I C 

Souper Restaurant, urasági fajborok. — Esténként 
Horváia Jancsi piccoió hegedűművész muzsikul 

A íürdőtUxő 
Az egyik budapestkörnyéki strand-

fürdőn női szépségverseny volt az el-
múlt héten, amelyen a pesti asszonyok 
és lányok legszebbjei vettek részt. A 
szépségversenyen a sok pompás termetű 
nő közül is kivált egy, akinek a zsűri 
egyhangúlag ítélte oda az első dijat. 
Mikor vége volt az ünneplésnek, — 
amelyben az összegyűlt köJönség a győz-
test részesítette — én is igyekeztem 
a gyönyörű hölgy közelébe férkőzni s 
kérdezgetni kezdtem tőle egyiet-i/nást. 

— Engedje meg, — kérte őnagy-
sága — hogy inkognitőmat továbbra 
is megőriznem, mert nem óhajtok a 
nagy nyilvánosság előtt szerepelni, el-
lenben elárulok önnek egy titkot, amiért 
az önök nagy hölgyközönsége bizo-
nyára hálás lesz nekem. Nem vagyon 
túlságosan önzetlen, de annyit bevall-
haiok, hogy a termetemnek ilyen ab-
szolút tökéletességét a Gerő-féle legL 

ujabb találmánynak, a türdöjüzönek, 
— mely1 a füi\ö iés nnigsem fűzőnek egyik 
legújabb válfaja — köszönhetem. 

Ezekután elhatároztuk, bemegyünk 
Gerő-mesterhez (VII. Király-utca 69. sz., 
a Király Színház mellett) és tőle meg-
tudakoljuk a jelenleg oly aktuális fürdö-
füző és mégsem! fűzőre vonatkozó rész-
ieleket. 
Az elhatározást követte volna a tett 

is, de ez nem volt olyan könnyű do-
log, mert az aránytalanul kis üzletben 
már a kora reggeli órákban olyan nagy 
volt a tolongás, hogy Gerő-ftiester alig 

I;udott időt szentelni nekünk. 

— Szerénytelenség nélkül mondhatom 
— kezdte Gerő — hogy a szakértők véle-
ménye szerint sikerült a hölgyek részére 
tökéletes dolgot alkotnom. Amint azt 
a Színházi Élet is látta, a fiirdöfüízö, 
mely a fiizö és mégsem fűzőnek egyik 
válfaja, a legtökéletesebben simul a 
női testhez, abszolút könnyű vizható 
anyagból készült, halcsontnélküli fűző. 
A legnehezebb probléma az volt, hogy 
a test egyetlen kis része se legyen el-
zárva a viz elől, s ezért kellett olyan 
anyagot keresni, mely keresztül bpcsátja 
a vizet. Sikerült is ilyet találnom, s 
ezzel megoldottam a nehéz problémát. 
De ne gondolja, hogy azért, mert a 
fűzjő nem vízhatlan anyagból készül, 
nem' tartós. Garantálom, hogy több éven 
át ugy tartja a foimáját, mintha vado-
na'.uj volna. Strand fürdöK^nyitva 
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X ^ B B ^ T I f t T A I ^ E R A Y H O R V Á T H H A R C L Y 

Másnap persze telefonoztam Résán Bélának 
és azt kérdeztem : 

— Haragszik rám ? 
0 azt felelte, hogy sohaae néz többet felém. 
— De ! Jöjjön ! — követelődztem és igy 

aztán mégis csak találkoztunk újra. Csak a 
Természettudományiba nem mentünk többet. 

Most már csupa tanulás voltam, tanultam 
a szerepemet. Hogy nekem most kell meg-
mutatnom, mit tudok. Hát még majd mikor 
énekelni fogok 1 Csak hadd lássa a papa is, 
hogy miért ütött meg ! Persze nekem mindig 
a vizsgaelőadáson járt az eszem és otthon 
is próbálgattam, hogy igy fogom mondani a 
szerepemet, meg ugy. Egyszer, mikor a szom-
széd nagyszobában aj-
tónyitást hallottam, azt 
hittem, hogy a papa 
az. Nem tudom, hogy 
miért gondoltam azt. 
hogy hátha bejön ? 
Ahogy aztán tovább 
akartam mondani a 
szerepemet, megint a . . . 
hangom . . . mint Ab-
báziában . . . elkez-
dett akadozni . . . he-
begtem. Szentséges Is-
ten I Megijedtem : hátha 
a vizsgán is ? . . . 

Nem, nem, a papa 
ne jöjjön a vizsgára ! ... 

A hebegésemet el-
mondtam et mamának 
is és hogy félek a vizs-
gától, hogy ott is . . . 
És hogy a papa ne 
jöjjön el I . . . 

— Ha annyira nem tudsz magadon ural-
kodni, akkor ne légy színésznő. 

De a mama aztán mégis mind gyakrabban 
emlegette a vizsgát, meg hogy milyen ruhát 
vegyek fel, meg milyen frizurát csináljak, 
idegeskedett : 

— Tudod-e ugy a szerepedet, hogy meg 
ne akadj ? — Másszor meg : 

— Mit mond a tanárod? Nem lesz blama? 
Még messze volt a vizsga, de ha mamával 

kimentem, mindig megállt valami ruhakelmés 
előtt, vagy szabásokat vizsgált és tanakodott, 
hogy ez a szövet hogy illenék, vagy az a 
szabás nem lenne-e jobb ? 

— Csak már tul lennénk azon az egész 
vizsgán ! — aztán szaladtunk tovább. 

Szóval a mama jobban drukkolt, mint én. 
Az iskolában Mária foglalkozott nagyon a 

szerepemmel, mutogatta, mit okvetlenül ugy 
jétszak, mint ahogy mutatja. Még befogta a 

kis Bodányi Áront is, aki hóttra szerelmes 
volt Máriába, — itt különben mindegyik fiu 
szerelmes volt valamelyikünkbe, — Bodányi 
vékony cingár alak volt Máriához, — aki 
mindig csak parancsolgatott neki, küldözgette 
ide-oda, ő meg szaladt, mint egy kis kutya. 
— magas tenor hangja volt, Máriának hatal-
mas szavalásai után ezen a magas tenoron 
kiáltozta : óriás I — most ráparancsolt, hogy 
melyik jelenetet tanulja be az én darabomból, 
hogy megmutathassa egészen, hogy kell. Hát 
szép is volt, ahogy néha nekieresztette a 
hangját. Próbáltam is utánozni és ő ilyenkor 
oda volt tőlem, pedig én éreztem, hogy nem 
tudom ugy. mint ő. De ő csak biztatott, hogy 

ne hallgassak a taná-
romra, játszam egészen 
ugy. ahogy érzem. 

— Vagy van ben-
nünk isteni szikra, vagy 
nincs 1 

A tanár meg újra és 
újra ismételtetett velem 
egyes részeket, meg 
igazított, igy álljak, ugy 
üljek le. 

A színházba olykor 
át kellett járni statisz-
tálni. hogy szokjunk a 
deszkához. De furcsa 
volt. igy látni őket, a 
nagy művészeket, egy-
más közt. Hogy szeret-
ték egymást, meg észre-
vettem hamar azt is: — 
hogy utálják egymást ! 
Akik szerették egy-
mást, nagyon szerelték 

egymást. A férfiak a nőket, a nők a férfiakat 
Olyan szép volt, mikor a színfalak közt az a 
szép, hires, — na, nem mondok nevet, mert 
talán méj megharagszik, — a gyönyörű de-
kolletált ruhájában odaszaladt ahhoz a nagy-
szerű színészhez, akibe tán az egész iskola 
szerelmes volt és ragyogó szemekkel ugy 
igazán belenézett annak a férfias, kissé hetyke 
arcába. Az meg szerelmesen megcsókolta a 
dekolletázsát. mintha ott se lettünk volna 
Annyi volt az egész, mintha egy jóestét mon-
dana. Éppen mellettem állott Huszti Gábor, 
az, aki mindjárt első nap Romeo és Júliát 
velem akarta betanulni és titkon azokra intett 

— Nem is tud igazán játszani, aki nagyon 
nem szerelmes. Csak a szerelmes párok tud-
nak igazán játszani ! 

Minket a nagyok észre se vettek. A nagyok 
nem, de egy másik, akinek a nevét mégis 
már tudtuk, aztán odajött hozzánk : 

Ott jön a várúr!" 
Szakmára raíza 
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— Nos, kis csemeték, ki jut el a Nemzetiig? 
— kérdezte a közelemben egyik, de csak 
-jgy oldalt sandított rám, láttam, hogy sértené 
& büszkeségét, ha mindjárt hozzám leeresz-
kedik. Aztán, mintha nagy kegy lett volna : 

— Téged még nem is láttalak ! 
Kivette a zsebkendőjét és ujjára csavarta, 

igazított az arcom festésén. 
— Ne rútítsd el a pofidat. — Jól megnézett, 

oezt ott hagyott. Pár lépés multán visszafor-
dult, végigmustrált. — Egész helyes gyerek 
vagy. 

Nem tudtam, örüljek-e a dicséretnek, vagy 
bosszankodjam ezen a fölényes, pártfogó 
hangon ? De láttam, hogy mindegyik leánynak 
imponált, ha egy már igazi művész szóba 
állt vele. 

Elkövetkezett a jelenésem, becsődültünk : 
de furcsa volt az a nagy nézőtér. 
Tele fejjel. Vájjon látnak-e ? Tilia 
elém furakodott. Aztán a sok látcső : 
azokban bizonyosan olyan, vagyok, 
siínt egy kép. Elfelejtettem, hogy 
kiáltanom is kellett volna valamit. 
Nem baj, csakhogy színpadon va-
gyok I Jesszu-
som, ha itt 
most beszél-
nem kellene I 
Hogy lesz a 
vizsgán ? Egy 
szót se fogok 
mondani tud-
ni. Mária volt 

mellettem, 
rám integetett: 

— Mondjad: 
ott jön a vár-
úr 1 

— Ott jön 
a várúr ! 

Szerencsére 
a többi közt 
senki se hal-
lotta, hogy én 
hogy mond-
tam. 

Mikor kimentünk a színpadról, megint az 
a művész volt mellettem : 

— Nem is kérdezed tőlem, hogy milyen 
voltál? 

— Na, semilyen se voltam. — feleltem. — 
Majd I Majd ! 

Ugy látszik, a többi iránt is érdeklődtek és 
ugy látszott, hogy egyik-másik nagyon boldog 
volt, hogy valamelyik művész megdicsérte, 
milyen nagyszerűen mondta, hogy : 

— Ott jön a várúr ! 
Máriát karon fogta a rendező : 
— Ennek a leánynak van hangja ! — és 

Mária büszkén tekintett át hozzám. 
Sós Ili pedig azt se tudta, mit csináljon 

örömében, majd hogy oda nem borult ae 
egyik művész kezére. 

Hozzám odajött megint Huaeti Gábor és 
artôï beszélt, hogy ő a víasgán Julius Caesart 

.Én csak oda soerzádöm, ahol te teszel' 

fogja játszani, talán az egész harmadik fel-
vonást. És hogy ő vörös parókában fogja 
játszani. Mert ő bizonyos benne, hogy Julius 
Caesar csak vörös lehetett. Az illik a jelle-
méhez és ő ezt a jellemet fogja alakítani. 

— A vöröset ? — kérdeztem. • 
Épp odajött a tanárunk és rátámadt Husz-

tira, hogy hogy állt ott a színpadon, mint 
egy . . . no, nem irom le a szót, hogy mint 
egy mi. Egyszerre Mária is ott volt, szinte 
ragyogott a szeme, ahogy a tanár Husztit 
lehordja. 

— És mégis művész leszek I — szólt aztán 
hozzám. Csakhogy biztassam, ráhagytam 

— Hogyne, egész bizonyos. — Huszti 
örömében talán egészen el is felejtette, hogy 
Mária ott ál! mögötte. 

— Oh. milyen boldoggá tesz ez a szavad, 
Lili I — Azt hi-

m szem, csak most 
tegezett először. 

— Én csak oda 
szerződöm, ahol 
te leszel. Meg-
lásd, hogy fo-
gunk mi ketten 
játszani ! Meg-
lásd milyen mű-
vész lesz belő-
lem, ha téged 
imádhatlak. 

Egyszerre hal-
tom Mária hangját : 

— Ripacs ! Hudlin-
ger I — Tudniillik 
Husztit tulajdonképp 
Hudlingernek hívták. 
Szegény fiu, oda akart 
ugrani, hogy megfojtsa 
Máriát. 

— Mit is mondott 
az elébb a tanár ur 
neked ? — és ismételte 

azt a goromba 
szót, A fiu vér-
vörösen elro-
hant. 

— Ugyan minek is állasz szóba ilyennel, 
— szólt hozzám Mária. 

Persze, az ilyen színházi est után csak ugy 
bugyogott a fejem és csak ugy hánykolódott 
benne a reménykedés meg a félelem, hogy 
hogy is lesz majd ? Az előadás végét nem 
kellett megvárnom és siettem a csarnokba, 
ahol mama várt Gézával. Lestem, hogy Géza 
fog-e dicsérni ? 

— Már, Lilikém. maga csak jobban tetszik 
nekem igy, mint kifestve. — Ennyi volt az 
egész. 

— Szóval maradjak a maga csacsi . . . — 
nem akartam kimondani, hogy felesége. De 
ő máris ráhagyta : 

— Maradjon. 
— Hát az első fellépésem, ugyiátszik, nem 

nagy sikert aratott. — Most aztán ő akart 

Szakmáry rajza 
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békíteni, mama meg őrült, hogy egy kicsit 
veszekedünk. 

Otthon a papa megvárt bennünket a vacso-
rával. Kérdezte, hogy ment a dolog? Aztán, 
hogy mikor lesz a vizsga. És akkor azt 
mondta : 

— Na, hét, hisz arra úgyse megyek el. 
De hallottam a hangján is, láttam az arcán 

is, hogy ez neki fáj. Mór tudtam, 
hogy a mama szólt neki, hogy 
ne jöjjön, mert akkor hebegni 
fogok. Olyan szomorúsággal is 
fordult el. És most nekem kez-
dett fájni, hogy ő olyan szo-
morú. 

— De ! . . . De ! . . . A papa 
jöjjön el ! Hozzá húzód-
tam, olyan régóta nem hú-
zódtam hozzá. 

— A papa kicsit meg-
ölelt : 

— Hát eljöjjek? — és 
olyan fájdalmasan és 
olyan örömmel is nézett 
a szemembe. 

— Igen ! ... 
El ! . . . 

— Megcsó-
kolt es ott 
tartott.Milyen 
jó volt, hogy 
a papával így 
kibékültem. 

Milyen bor-
zasztó lett 
volna, haugy 
halt volna 
meg pár hó-
nap múlva, hogy nem békültünk ki. 

Mikor a vacsorához ültünk, azt a különös 
dolgot vettem észre, hogy Résán Bélára egész 
máskép gondolok, mint eddig. Most jutott 
eszembe először, hogy hogy is mehettem fel 
hozzá ? Az egész Résán-eset szétfoszlott, mint 
egy álom. Vacsora után papával együtt ma-

„Milyen jő »olt, hogy a papával 
így kibékültem.' 

Sz-ikjnáry rajza 

radtam, mama lefeküdt. Papa az ölébe húzott 
— Sajnáltam azután, hogy megütöttelek.. 
Most én borultam hevesen oda. Aztán 

később elmondtam neki mindent ahogy volt, 
még azt is elmondtam, hogy fenn voltam 
Résán Bélánál. 

— Papa, jól esik, ha elmondok mindent. 
Papa keze reszketett, mikor azt beszéltem 

el, hogy hogy volt az 
irodában. 

— Papa, most kelle-
ne, hogy megüssön.. 

A keze reszketett 
de azért simogatta a 
fejemet. 

Elmondtam meg 
Mancit is. 

Olyan jó volt, hogy 
papának mindent el-
mondhattam. 

Annak, hogy Mancit 
is elmeséltem, az volt 
a következménye, hogy 
pár nap múlva papa 
azt mondta : 

— Azt a Mancit 
hivd meg egyszer 
ebédre. 

Ugy örültem ennek. 
- Még aznap szóltam 

Mancinak. De Manci 
csendesen intett a fejé-
vel, hogy nem jön. 

— Miért nem jössz ? 
I H J fj- — Az csak hagyd 
l í \ i T rám. Tudom, miért nem 

mehetek hozzátok ebéd-
re. — Hirtelen elsietett. 

Én később aztán megfogtam : 
— Te, Manci, akkor én megyek el egyszer 

uzsonnára te hozzád. 
Megint ugy fogta meg a fejemet, mint akkor 

a kapunkban és most is homlokon csókolt 
kétszer is. Mikor ránéztem, csillogtak a sze-
mében a könnyek. (Folytatjuk) 

Egy szőke fiatalember az erkély jobb-
közép 15-ik sorban 

A napokban a Városi Színházban voltunk 
és megláttogattuk Adler Adelinát az öltöző-
jében. Az asztalon láttunk egy rózsaszínű 
levelet, melyet az ő engedelmével itt közlünk : 

„Művésznő ! 
Magam sem tudom elképzelni hogyan 

merészelhettem én, a szegény ifjú Önhöz, 
az isteni művésznőhöz még írásban is 
közelíteni. Szomorú reménységgel tettem 
postára levelemét, azért, mert úgysem 
remélhettem, hogy választ kapok. Mű-
vésznő ! Még ennél kevesebbel is meg-
elégszem. Annyit akarok, hogy leg-
alább egy mosollyal honorálja, rajon-
gásomat. Ha a vasárnap délutáni Tra-
viaténál az erkély jobbközép 15. sorban 

egy szőke fiatalembert fog látni, ki felvo-
nás közben állva véresre tapsolja a tenye-
rét, ugy az én leszek." 

Minden hódolatát Önnek küldi igazi 
rajongással Sarkadi Béla 

Budapest, X., Szabóky-u. 18. I. 2. 
A lelkes szőke fiatalembernek ezúton üzeni 

a művésznő, hogy a színpadról a legjobb 
akarattal sem látni az erkély jobbközép 15-ik 
sorig. 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körút 22. télemelet 
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V Ő L E G É N Y 
Komédia három felvonásban. — Irfa : SZÉP ERlNÖ 

Rudi (járkál); Porold le odakint a szé-
keket, az a pimasz no megint nem jött 
takarítani. Siess. 

Fater: Az anyád az éjszaka is rosszul 
volt. Szidott. Olyan régen nem jössz fel. 
Meg se nézed. 

Rudi (megáll ) : Mit nézzem meg. En nem 
értek veséhez. (Tovább jár.) Én fogász 
vagyok. Na, Fater (int az ajtó Jelé), rög-' 
tön jönni fog valaki. Egy ur. 

Fater: Tény dolog? (Indul az ajtó telé. ) 
Rudi: Fater! (Két cipőjét letörli háiul a 

n-adrágszáján. ) Nősülök. (Nagy fésűt vesz 
ki belső zsebéből s hátra hajtja haját. ) 

Fater (visszafordul lassan az ajtóban): 
Megint? 

Rudi: Az apósomat várom. Nem tudsz 
semmit, csinálod a magadét. Na, ein evei. 
(Kis tükröt vert ki mellényzsebéből, bele-
néz. ) 

Fater: Kiváncsi vagyok! (Kimegy a 
várószobába, behúzza az ajtót.) 

Rudi (elteszi a tükröt, fésűt, körülfordul 
egy sarkán. A gitáiért ugrik, viszi, a falon 
felakasztja. Egyet rezdit a húrokon. Me-
gint forog a sarkán, a miütőszékhez siet, í 
serviettet lösszéhajtja, ugy teszi vissza. Zö-
rög az asztalkán. Forog. Az asztalhoz fut, 
lefújja. Rágyiujt. Hátratett kézzel az ablakig 
megy, kinéz, visszasétál sebesen. Levágja 
magát a díványra. Asit. Ugy tesz, mintha 
elaludna. Felugrik, svéd tornába fog. Epp 
terpesz-állást vesz, mikor odakint) — 

Sári (hangja): Szervusz Fater. (Nyitja 
az ajtót.) Itthon van? Gyertek be. (Be-
ugrott, kacag.) Té, ezek nem is tudják. 
(Utána jön Nusi, N,usi után Pimpi. Ajtó 
becsukódik. Pimpi zsebkendőt tairt a száján. ) 

Sári: Kuncsaftokat hozok neked. 
Rudt: Ki halt meg? 
Sári (odafut): Szervusz, rongyos. Mért 

nero voltál az éjszaka a Casinóba? 
Nusi (utána): Szervíusz papuskám, tu-

dod mi újság? 
Rudi: Minők köszönhetem... 
Sári (tartja a száját Rudihoz): Tán 

leadnál egy puszit? 
Rudi: Pardon, mindig elfelejtem. (Pu-

szi.) 
Sári: Szép kis szeretőtö1 van, becsület-

szavamra. (Röhög.) 
Rudi (kezet fog Nusi val, összefcsóko-

lódznak, kezet fog Pimpivel): Szervusz. 
Szervusz, PimpL 

Pimpi (leveszi a zsebkendőt): Ideriézz, 
barátom! Nyitja a száját.) A. 

Sári (a falhoz táncolt, megpenditi a gi-
tárt, le akarja akasztani). 

Rudi (odanéz): Ne bántsa azt a gitárt 
Ne csináljon itt nekem semmi rendetlensé-
get. 

Sári: Nézz oda, te Margit; (Eljön, 
kacag, levágja magát a díványra.) Tessék 
leülni. Sárfka, aranyos. (Hanyattfekszik.) 

Nusi (Rudihoz) : Ne éljek te, hallgass 
ide... 

Pimpi: Há? (Szájára nyomja a zsebken-
dőt, megnézi.) Még most is vérzik. 

Rudi (két kézbe kapja Pimpi fejét, néz 
a szájába). 

•Hunt: Edes kis bogaramnak kiverték a 
fogát. Tudod, hogy ki verte ki? En, ez a 
drága nő. Ne éljek. 

Sár) (danolász a díványon, magamagá-
nak. Felröhög közbe.): Becsületszavamra. 
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Rudi: Mit? 
Piatpi: Hallod ezt? Kedves feleségem 

sajátkezűje^ kiverte két fogamat 
'Nusi: Édes bolhácskámnak. Jelziem, egyik 

lógott. (Röhög.) 
Pimpi (csuklójáról kutyaszij csün^. Nusi 

felé csap vele ) : Csak kezdjed! 
Rudi: Fordulj az ablak felé. 
Pirrtpi (fordul): A. (Megkapja Rudi he-

z é t j Fááháfj. 
Rudi (szájába nyúlt elereszti ). ' 
Pimpj (mordul, dühében neki akar menni 

Nusinak). 
•Nusi (hátrál, röhög): Kuss, édesem, ki-

ibékűl tiünk. 
Rudi: Mivel verted ki a fogát? 
Nusi: Mozsárütővel, mit szólsz, édesem-

nek. (Közben védekezik pimpi ellen.) Kér-
lek, kiszaladtam az öltözőből előle az ét-
terembe, az étteremből a konyhába, oda is 
utánam1, felkaptam a mozsárütőt és kész. 
Ne éljek. Mert nem akartam avval a Kövér 
Butaival hazamenni. Ismered? 

Pimpi: Nem azért vettelek el, nogy hü 
legyél. 

Rudi: Megvizsgállak, gyere a székbe. 
Jelzem, sietni kell, várok egy komoly pasit. 

Sári: Fuvarod van? 
Pimpi (megy a székhez). 

I Rudi (megy a székhez). 
Nusi (utánuk szól): Édesem, mégse fo-

gok magának minden jankóval jóba leuru, 
már azt sem engedi, hogy tisztességesen 
végigjátsszak egy lórumot délután. Es a 
barátom mindig rájön, mindig megver. És 
kérem1, még az a kövér is meg akart verni. 
Esküszöm, té! Engem mindenki megver, ne 
éljek. (Röhög.) 

Sári: Szép a családi é:et. Becsületsza-
vamra. (Röhög.) 

Nusi (kacagva szalad a díványra, ráül 
Sárira ). 

Rudi (a szekrénybői kivett valamit): 
Kösd a nyakadba azt a szalvétát. 

Sári (megnyomott hassal): Te marha 
nő, ja ja j ! (Röhögnék.) 

Nusi (könnyüzik Sári hasán). 
Sári (öklözi Nusi hátát). 
Pimpi (köti a serviettet): Kérlek, egy 

olyan úriember, le0obb barátom, feleségem 
kiszlökik a szeparéból. Képzeld, hogy szé-
gyeltem magam. 

•Nusi (röhögésből beszél): Ne éljek. Leg-
jobb barátod? Te hazug. Szerdán mulat-
tól először életedben a fértivaL (Sikolt) 
Te, ne csipjél! 

Sán (kacag): Becsületszavamra. Meg 
keh halni. 

Rudi: Ne vaduljatok. (Odamegy a szék-
hez.) 

Nusi: Es kérem, először is kijelentem, 
hogy nem csalom meg az uramat Micsoda 
beszéd az? Ne éljek! (Görgeti a fejét, 
verdesi két kezével, annyira röhög.) 

Sári (röhög, fellengeti lábszárait): Meg-
örülök! 

Pimpi: Viccelj. (Aggódva Rudihoz.) Mi 
ez, te? 

Nusi (alig tud a röhögéstől szólani): 
Igenis, kijelentem magának, tudok eseteket, 
hogy igenis; az asszony nem csalja meg a 
férfit. Nevetséges. 

Pimpi: Mit tud maga, mondjon egy nőt 
8 Casinóból vagy a Tabannból. 

Sári: Kijelentem megőőhőrülök ; Kur-
jant ) Ehesküszöm! 

Rudi (kezeli Pimpit): Most togd be a 
szádat, vagyis nyisd ki. Ne dumálj. (Bele-
nyúl tűvel.) 

Fater (benyit): Iszonyú lárma van. Meg-
látjátok, felmondják a lakást. 

Sári: Menjen ki a lábával. (Dalol.) 
Rudi (Faterhez): Tedtí be az ajtót, kí-

vüliről. 
Fater (fejét csóválva visszavonul). 
Nusi (odaszól): Nem fáj? Nézzem, mit 

csinál. (Odaszalad, belenéz a Pimpi szá-
jába, röhög.) 
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Pimpi: Eredj innen, mit röfiöjsz? Kér-
tek, hajlsd el innen ezt a tyúkot. 

Nusi (nöhög): Ä nyeldeklője igy csi-
nál, ni! (Mutatóujját billegteti. ) 

Rudi: Ne játsszatok ott, nem látok sem-
mit. Ä szemfog egészen kitört, a metszö-
tognak benne van a gyökere. 

Ate ' : Hálisténriek ! (Fejére csap Pim-
pinek, nevetve visszaszalad. ) 

Pimpi (hátraszól): Leszokhatna az éle-
téföl. 

' Rudi: Abbahagyom, menjetek a fenébe. 
Sári: Gyere mellém. (Helyet csinál Nusi-

uak, dalol. ) 
Nusi (rölhög, lefeküdt): Te, bizonyisten 

hagyjál nyugodtan feküdni. (Komolyan kia-
bál Pímpire. ) Nyavalyás, mit akar maga? 
Hatodik karikagyűrűt veszem neki. Arrci 
beszéljen, hogy folyton eladja az öreg 
Goldicseknak a karikagyűrűt. Nem tud do-
BXinózni, minden pénzt elcsalnak tője. 

Pim'pi: Mit ért maga dominóhoz! El-
togok válni édesem és kész. 

Rudi: Hűtlenség címén. 
Pimpi: Hát csakis. Jaj. 
Nusi (röhög): Ne éljek! Nézze nagysád, 

ilyen szép kapellmeistert mint maga, még 
kaphatok. Hálistennek. 

Sári (röhög): Te, tudod inán gondolko-
dok? Ha ez a plafon üvegből volna és igy 
felnézne mindig vaz ember, becsületsza-
vamra! (Röhög/) Rudi, kik laknak a fejeden, 
nemi tudod? 

Rudi (magyaráz Pimpinek és a poharat 
acfja): öblögess. 

Pimpi (zsebtükörbe néz, gurgulyáz és 
folyton köpi a vizet). 

Rudi Ötven krőn kell, hogy hozzá tud-
jak fogni, kapsz két csapos fogat. Vaiódi 
porcellán. 

Pimpi: Te, én platinafogat szeretnék. 
Sári: Arra nem kell korona? 
Nusi: Pimpinek nincsen beleszólása. 
Sári (Nusihoz): Nézd1, nem is felel. Be-

csületszavamra. (Rudihoz.) Te ronda. 
Nusi (feláll): Egy aranyfog tényleg 

szép lenne. (Megy oda.) (Pimpihez.) Akar 
egy aranyfogat? Nekem már négy arany-
fogam1 van! Ez nagyon elegáns. 

Rudi: Kérek ötven krőnt. (Pimpihez.) 
Holnap befejezzük. 

Nusi (retiküljébe nyul): Itt van. Har-
minc. Husz krcncsim marad. (Pimpihez.) 
Az egész fejed nem ér öt kroncsit, 

Pimpi (a zsebtükörbe néz, nyúlkál a 
szájába ). 

Rudi: Kezeitcsokkoládé. (Megköpi a 
pénzt, nadrágzsebbe gyűri. ) 

Sári (énekel közben ) : Ennyit nem kere-
sett, mióta él. Becsületszavamra. 

Rudi (felrántja Pimpit): Gyeriink! Ejj 
veletek és Bőrkereskedők Szaklapja. 

Sári: Nézd férfi, kidob. Becsület! 
Nusi: Nem5 jössz a Meteorba? (Pimpi-

nez.) Jöjjön, kisbocikám.. Muti a pofádat. 
(Beledugja orrát a Pimpi szájába. Röhög.) 
Ne éljek. 

Rudi (Sárihoz): Na, keaneregjen! 
Sári (feliül ) : Mm, piszok. (Nusihoz. ) Vár-

jatok. (Rudihoz.) Nézze, többet csaltam 
meg magát, mint maga engem, annyi ez-
resem legyen. (Feláll.) Becsületszavamra! 
(Röhögt.) 

Rudi: Ön nyert. 
Nusi (a szemlét egy taslivai végzi, rö-

hög ]» 
Pimpi (visszaüti ). 
Nusi (fut, sikolt). 
Pimpi (kergeti a kutyaszijjal). 
Rudi (rájuk ordít): Mi lesz itt Pimpi, 

megfoglak és kidoblak! 
Sári (ráesik Rudira): Isten veled mind-

örökre, ha meghalsz, írjál. (Tréfából zo-
kog.) Na, nyomj ide egyet. 
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Rudi (megcsókolja, közbe ráhúz eoget 
hátulról). 

Sári: Este feljössz a Casinóba, ha nem, 
felpofozlak. (Röhög.) Esküszöm. 

Rudi (Sárit húzva a kijáróajtó felé, ' 
hajtja Pimpit és Nusit): Nem mentek ' 
már? 

Pimpi (folyton megsuhintja Nusit a 
kutyaszijjal, röhög). 

Nusi (kurjantva kimenekül): Ne éljek. 
Pimpi (utána ). 
Rudi (Sárit utánuk lódítja, bevágja ra-

juk az ajtót. Két lépést jön, megáll, emeli 
az ujját, fülei a várószoba felé. Ugrik a 
műtőszékhez, ott zörög, köhög, felnyerít, 
csikorgatja a széket. Kemény lépésekkei 
megy a kijáróajtóhoz, hangsúlyozva be-
teszi, visszajön, megint zörög pohárral és 
eszközökkel. Kinyitja a várószobaajtót, 
sürgősen kihajol): Következő, kérem. A, 
van szerencsém. Egy kis türelem. Tessévc. 

Fater (az ajtóban. Ârcàn tartja a zseb-
kendőt): Jónapot. (Kezet nyújt.) 

Rudi (behúzza Fatert a kézfogással): 
Hogy van a fog, tanácsos uram? (Beteszi 
az ajtót.) 

Fater (leveszi a zsebkendőt): Ez az? 
Rudi (egy kézzel megrántja a .szérfet, 

zörög az asztalkán): Mért? 
Fater: En valahonnan ismerem ezt (fel-

tartja fejét) aaa blattot, aaa. 
Rudi: Honnan? Há t osztán. 
Fater (csóválja fejét): Nekem sehogy-

sem tetszik ez a bácsi. (Elcsavarja fejét.) 
Ulüiüii. 

Rudi: Nem is akar neKed tetszem. 
Fater (feltartja fejét): Aaaa. Ki ez aa 

(csavarja fejét) Uh üh üh... 
Rudi (zörög): Mi közöd hozzá! Pénzük 

van. 
Fater: Érdekes. (Csavarja fejét.) l i i j 

(Feltartja fejét, ugy tesz, mintha gjur'gu-
tyázna. ) Gaaaa. 

Rudi: Mehetsz. 
Fater (indul a kijáróajtó felé): Any-

nyit mondok... 
Rudi (a széket rántja): Elég. A többit 

ird' meg levélben. (Mutatja az ajtót Fatér-
nek.) 

Fater (kimegy ). 
Rudi (erős lépésekkel utána s vissza a 

várószobaajtlóhoz. Kinyitja, kihajol): Kö-
vetkező kérem. Pardon. Isten hozta; (Ki-
siet, bebocsájtja papát maga előti a szo-
bába, beteszi az ajtót.) 

Papa (aktatáska. Ferencjóska. Cilinder 
a fejében. Pálca. Monokli a szemén): 
Karsamadiner. Kissé késtem. Katonadolog. 
De látom a páciensek, öö... 

Rudi: Őrület Tessék. (Helyet miutat a 
díványon. Széket visz a dívány elé. Leül. 
kiveszi cigarettatárcáját, kínál. ) Priraci. Fiu-
mei. 

Papa (lepakkolt a díványra, ráül a tás-
kára): Kisztihand. (Nyul, hajol a tárcába.) 
Hopp ! 

Rudi: Az az egy egyiptomi. Tessék, 
tessék. Rhamses. 

Papa (kihúzta az egyiptomit, megnézi): 
Limited. A 'jő öreg Limited. Az én már-
kám'. 

Rudi (ő is vesz cigarettei, gyufát gyújt, 
tartja). 

Papa: Merci. (Rágyújt.) First class! Tud-
ja, fiatal barátom, én a lovasságnál nőttem 
fel, soha mást, mint Limitedet... (Meglátja 
a gitárt, lelkes gesztus.) Mandolin! 

Rudi (rágyújt, a gyiufát eldobja).'igen. 
Térjünk a tárgyra. ( Köhög, az ajtóra mutat. \ 
A páciensek. 

Papa Alábonőr. Mandolinoztunk, az 
egész tisztikar lóháton mandolinnai ; 

Rudi (jó hangosan ) ; Talán elöM> a pénz-
ről beszéljünk. 

Papa (érzékeny): Kedves öcsém, mikor 
igy eszembe jutnak a kamerádok, azok a 
stramm idők. 
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Rudi: Szabad kérnem, hol az a tízezer 
korona? 

Papa: A gyöngyélet! (Mutatóujja a 
levegőben. ) 

Rudi: Hozomány, kérem. 
Papa (nevet, a zsebére vereget): Par-

don. Hozomány. Hol van? Há t a hozo-
mányt azt nem szoktuk a zsebünkbe hor-
dozni. 

Rudi: Okmányt szeretnék látni. 
Papa: All right. Itt az okmány. Hoi aiz 

aktatáskám? 
Rudi (odamutat): Melegszik. 
Papa (kihúzza maga alól a táskát): Par-

don. (A táskából összehajtott árkuspapirt 
vesz elö. Köhög, nézi Rudit.) 

Rudi: Ez az? (Fészkelődik, köhög. Huzza 
tejét, bele akar nézni az okmányba. ) 

Papa: Ez az. (Kinyitja a papirt, maga 
felé tartva, leengedi a monoklit szeméiwl.) 

Rudi: Mi ez, kérem? (A mellényzseJoe 
nyul, monoklit tesz tel.) 

Papa (köhög, olvas): Az Insolvency lon-
doni leánykiházasitó egyletnek Magyaror-
szág1 és társországai részére felállított ouda-
pesti vezérképviselete nevében. (Szivére 
huzza kezét, hajol. ) 

Rudi: Nos? (Huzza a papirt, nézi.) 
Papa (papír nélkiül);. Alulírott, mint a 

hetedik kerületi főügynökség... 
Rudi (elfricskázza a papirt): Ebből azt 

látom, hogy ön leánykiházasitásí ügynők. 
öö, ágens. (A papirt a díványra dobja.) 

Papa: Ez az. Ez a kinevezési okirat, 
itt vannak a többi okmányok, kötvények, 
tervezet, díjszabási tabellák. (Vájkál a tás-
kában. ) 

Rudi (nem engedi): Köszönöm. Nin-
csenek kiházasltandó leányaim. Ugy tu-
dom, maga akarja a leányát kiházasitani. 

Papa (nevet, behunyta a szemét, mu-
tatóujja a levegőben): Momento, 'par-
don. 

Rudi (felugrik): Takarékkönyvet mutas-
son. A pénzt! (Elteszi a monoklit.) 

Papa: Éppen arról van szó. Pardon. 
Tessék csak leülni, doktor ur. 

Rudi: Van pénz, vagy nincs pénz? 
Papa (feláll, monoklija szalagját az 

ujján forgat ja) : Pssz. Pardon. (Körülnéz, 
jó kedve van.) Ez az Insolvency, (nevei.) 
ez svindli. Azt hiszi, én kiházasitok? (Elő-
előbukik.) Utálom. Nekem uri mesterségem 
van. (Közelebb libben, hunyoiit. ) Az In-
solvency csak a közjogi állás. (Hátralép.) 
A világ miatt, tetszik tudni. (Előlép.) 

Rudi (két ujjával): Pééénz. 
Papa (szájára kapja uj já t ) : En nem 

vagyok civil. (Felteszi a monoklit.) 
Rudi: Mit beszél itt összevissza. 

Papa (ujjával halkitja): Non hallja 
senki, amit mi ketten itt... (Gesztus.) 

Rudi (legyint): A! 
Papa (az ajtóra néz, közelebb csúszik, 

nyomottan): Abszolút úriemberrel van dol-
gom'. (Kezet nyújt.) 

Rudi (engedi kezét). 
Papa (halkai^an): Gentlemanek vagyunk. 
Rudi: Jesz. 
Papa (huzza kezénél fogva): AH right 

(Ágaskodik, a fülébe.) Én tulajdonképen 
a hadügyhöz tartozom. 

Rudi: Mit? 
Papa: (hátrahúzza magát, lábujjhegyre 

áll, a szájába hajlik Rudinak): A katona-
szabaditás a beosztásom. (Kezeik elváltak. 
Hátralép. ) 

Rudi (nem találja fel magát: : Al! JCsi-
pőre kapja két öklét.) 

Papa: Tiszti becsületszavamra! (A te-
nyerével a kardmarkolat helyére üt.) Én 
(mellére teszi jobbkezét) az osztrák-magyar 
monarchia legelismertebb és legsnájdigabb 
katonaszabaditó detachementjához tartozom. 
(Meghajol, lehunyja szemét) 

Rudi (előre-hátra sétál izgatottan). 
Papa (követi, szemét keresi): A hálózat 

központjának székhelye Bécs, à magas csá-
szárváros, a leghíresebb u r emberek végig 
a monarchia katonai térképén és köztük mi, 
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Csúszik Zsigmond szolgál atonkivüli volt 
császári és királyi százados a tizenhetedig 
káuká huszárezredben. Édes kis gyerekem. 

Rudi (megáll, bámul): Ez tény és vaió? 
Papa: Államtitkot árultam el. A kezét. 

(Kezet nyújt. ) 
Rudi (bágyadtan legyint): 'Már egyszer 

koccintottunk. (Sétál, kezd »katonásan ki-
lépni. ) 

Papa (Vele tart, lépést váltva, bokázva, 
aztán hosszú léptekkel katonásan): Bárá-
nyom, mit tudják azt maguk, mi a katona-
ság. Mézeskalácsom, hatmillió katonasága 
van az osztrák-magyar monarchiának, ért-
s:ük meg. Ez a gyönyörű hadsereg, lel-
kem, talaz, tetszik érteni, ez kérem, mint 
egy elsöosztályu őserdő eltakarja szem elöl 
a hadköteles egyéneket, azok azután há-
tul ki lesznek szabadítva kérem. Jelzem, 
a magam részéről nem tartom úriembernek 
azt, aki kiszabaditiatja magát. Egy had-
seregben csak first class gentlemannek van 
tielye. Hulljon a férgese. így van? Kije-
fentem, csak hadd hulljon a "férgese : Res-
pekt! Pardon. A civilbagázsnak/kérem alás-
san, semmi köze a magasabb stratégiához, 
náááh, nix deics. Ez kérem, szeretettel, a 
magasabb régiókba tartozik. Mi, első Csúszik 
Zsigmond és vezérkara, first class gentle-
manek. Elsöosztályu fiuk. Karsamadiner. 
(Leteszi hangját.) Ertjük egymást? 

Rudi (megállott, mintegy álmából): Még 
nem látom a pénzt. (Helyben forogni kezd. ) 

Papa (lábujjhegyen szökellve követi 
körbe): Gyenge kis bárányom. Hát mit 
gondol, ha egy birtokos, égy bérlő, egy 
kereskedő, egy százholdas gazda, egy va-
gyonos fiskális, etcetera ki akarja húzatni a 
fiát, hát mennyit kell annak letejelni. K;s-
tiucska, ha csak egy fegyvergyakorlatról 
van sző, ha csak azt a huszonnyolc kis 
napot engedjük ei annak a csámpás rezer-
vista hadnagynak, már ott ezresek rep-
kednek, repülnek kérem az ezresek (gesztái 
a levegőben j, ötezer pengő, "tiziezer pengő, 
százezrek repkednek la levegőben, kis 
csecsemőm. 

Rudi (megáll): Mennyi repült bele mai 
abba a táskába? 

Papa (nevet, lenéz, ujjával fenyegeti): 
Bácsikám, pardon, vannak ugyebár katonai 
titkok. 

Rudi: A hozományt akarom iátni. (V'sz-
szafelé kezd torogni. ) 

Papa: Hozom. Már hozom. (Körüljárja 
az ellenkező irányban.) Edesgyökerem. 
Pardon. (Megfogja, odacsusszan hozzá, a 
tőiébe teszi az orrát.) Most utazom' le egy 
birtokra a Bácskába (hangosabban ) és 
onnan egy bizonyos illetővel egyenesen 
(még hangosabban) Bécsbe kérem. Ezt én 

csinálom. En magam, Csúszik Zsiga, kapót 
ötezer pengő forintot. 

Rudi: Ki az az illető? 
Papa (nevet): Azt az édesanyámnak se 

mondhatom meg, aki fürösztött. Magánad 
megmondom. (Fülébe, orditva.) Bunyevár 
Jankó. No, gyerekem. 

Rudi (hátratett kézzel sétál gyorsan)-
Valami papir, levél. Dokument. 

Papa (előtte sétál keresztbe): Ohohó. 
(Saját homlokát kopogtatja.) Hát ilyen 
nagy csacsik vagyunk, pelyhes angyalkám, 
nahát ez, ez, ez|! írás, katonaszeibaditíás 
dologban? (Gesztus.) Eleget mondtam. 

Rudi (megáll, késéssel): En azt látom, 
hogy még nincs mög a hozomány. 

Papa: Annyi, mintha megvolinja. Kis 
turam. Itt van. Itt van ni, a markom-
ban. (A tenyerébe vereget.) Ötezer pengte, 
Minimum. 

Rudi: Eddig sosem adtak ötezer pen-
gőt? 

Papa (tejet csóvál, nevet): Szabtak*? 
(Karonfogva, körbe viszi, fülébe.) Háború 
lehet. Tudja, kedves fiam,? 

Rudi (megáll ) : Csak nem akarja nekem 
beadni, hogy Európában hábor|u lehet? 

Papa: A. (Legyint, nevet, viszi tovább 
körbe.) Csak egy kis stramm mozgósítás. 
Mióta ez a balkán kalamajka volt és 
aztán ez a Bosznia, tudja fiam, azóta 
megy ez ilyen összegekben. En is csak 
azóta léptem be a társaiságba, vagyis, tót 
igen, mostanában vettem erősebben kézbe 
az ügyeket. Citeráznak a hadkötelesek ass 
egész vonalon. Drága fiam, aztán én arról, 
hogy az én vőm protekcióból kiszabadul 
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Jia éppen arra kerülne a sor, pardon és 
hogy egyszer csak az após, mint orvost 
beveszi szép lassan a hálózatiba, érti nyu-
szikám, ihát arrói mindről majd disku-
rálunk, hisz arra van idő. 

Rudi (kihúzza karját, hátralép, köhint): 
[Minderre az a válaszom, hogy mig az a 
pénz, a tízezer krön letétbe nincs he-
lyezve, addig velem semmiféle parthieról 
nem lehet csevegni. Kérem tudomásul 
venni. 

Papa (elragadja Rudi kezét): Ez aza 
All right. Bravó! Ilyén stramm vő keli 
nekem; Karakter! Bravó. Pecunia! Ez az. 

Rudi (kihúzza kéziét): Es, öö, addig nincs 
tárgyalni valóm. 

Papa: Alabonör. Úriember szól az úri-
emberhez. 

Rudi: Kérem otthon megmondani, egye-
lőre rém el vagyok foglalva, nem járhatok 
házakhoz). 

Papa: Mi hozzánk, akárcsak hazajönne 
gyerekem. 

Rudi: Sajnálom. A hölgyhöz lesz sze-
rencsém a boszton-kurzuson. (A cilindert, 
botot, táskát ráadja papára ) Hát tisztelt 
l«é... 

Papa: Merci biő. Pardón. Kisztihamd. 
Rudi: öö, kedves uram, a viszontné-

zésre. (Kezet ad, bök a fejével kifelé.) El-
megy a páciens. (Hajol.) Összes kézt-
csókjaim. 

Papa: Hát az én istenem áldja meg 
drága szép öcsém, édes. (Oda hajlik a 
fejivei. ) 

Rudi (hátrakapja fejét): Visszlát. 
Papa: Gyermekem, hadd csókoljalak 

meg. 
Rudi: Inkább nem. 
Papa (hevülten megöleli): Egy apai csó-

kot édes fiam. (Tolja a csókját.) 
Rudi (hajol): Csak kíméletesen. 
Papa (cuppantott, sírással küzd): Csak 

ßemmi érzelgés, Zsiga. (Csóválja tejét és 
nyel egyet.) A lavoir, a la miroir. (Emeli 
a táskát.) Vagy ezzel, vagy ezien. (Indul 
a várószoba felé.) 

Rudi: Nem ezen, ezen a másik ajtón. 
Alászolgája. 

Papa (arrafelé fordul): Pardon. (Ki-
nyitja az ajtót, visszanézi, ujját a szájára 
teszi, felteszi a cilindert, szalutál.) Res-
pekt. (A pálcával tiszti tisztelgést ad je. 
Megy ki.) 

Rudi (hajlongva visszaszalutált. Mikor 
ipapa kint van): Szervusz. (Sietni kezd fel-
alá. Gondolkozik. Csettint ujjaival. Köhög 
magosakat. ) 

Fater (bejön, arcáról a zsebkendőt le-
veszi): Mutasd a jobb kezed. 

Rudi (megáll, jobb kezét megnézi): Mi 
az? 

Fater: Csuda, hogy meg van mind az öí 
ujjad. Láttam a klulcslyukon, hogy kezet 
fogtál vele. 

Rudi (unalommal): Viccelsz? (Tovább 
nyargal. ) 

~ Fater: Nézem, nézem, ez az, Csuszák 
Zsiga. Hamisan billiárdozik. (Legyint.) Is-
merem. 

Rudi (pillanatra megáll): Hagyj békét. 
(Nyargal. ) 

Fater: Ott lakott ez is a Luxus kávé-
házba, mikor még ott éltem a nyolc ke-
rületben. Te, ez zsebrevágta a vajaiskilii-
ket. Meg lapokat. Az a hire is volt, hogy 
ez cserélte ki a billiárdlabdákát a nyolc 
kerületben. Festett falabdákkal, tudod. 
Ennek ilyen múltja van. 

Rudi: Mi közöm a múltjához, nem vagyok 
történetíró. (Fut.) 

Fater: Ez nem lehet tisztességes em-
bér. 

Rudi (megáll): Ne beszélj nekem. Ka-
tonaszabaditó, nem hallottad? 

Fater (húzza a vállát, legyint): Hallot-
tam. Nem1 lehet ennek hinni. 

Rudi (tüzes): Hász majd meglátjuk. 
Fater (kezét emeli): Veszedelmes. 
Rudi (fut): En nem vagyok benne. Mit 

tanom én. Sőt! Még benne is lehetek. Hü 
barátom (karjaival rajong) szédületes pén-
zek! A hozomány semmi: Majd éni Höh! 
Őrület: (Megáll.) Fényes karrier! (Fater-
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hez ugrik, két vállára csap.) Fater! Hátas-
lovat kapsz. Ott tog állani a folyosón. Kc 
kc, lovagolsz az íSndrássy-után, mint Frey-
städtler! (Rázza Fatert.) 

Fater: Szeretném látni. En csak azt 
mondom... 

Rudi: R szájpadlást is megcsináltatod, 
ftz első fogorvoshoz mégy. (Otthagyja Fa-
tert, a fogas felé fordul.) Na. Lógok -a 
Rojálba. Mehetsz sétálni. 

Fater (előbbre jen) : Nem hallgatod :ne j 
az apádat. 

Rudi (a togas felé ment, visszaugrik): 
Mit macerálsz itt, eregy már. Zsebkendőt 
hagyd itt, megint elveszted. (Elkapta tőle 
a zsebkendőt. Nadrágzsebélbe dugja. Egyet 
tol Fateren. ) Ägyö. 

Fater (megáll, lép Rudi felé, szinte 
sir): Äz apád vagyok. 

Rudi (röhög): Mi vagy? Az apám? 
(Hátralép.) Nézz ide és tényleg! (Tapsol.) 
Nagyszere! (Lelkesen.) Gratulálok. (Két 
kezébe ragadja Fater kezét, sebesen hajol.) 
Gratulálok, kedves mestro! Egy ilyen fi;ut 
öisszeállitani, képzelem. (Karjait emeli.) 
Stróbli! Zseniális! (Nadrágzsebébe nyul-j 
Tessék. Két krőn. Ne még egy. 

Fater (elveszi a pénzt): Három komorna. 
Otthon sincs egy garas se. 

Rudi: Ne még egy, ne még kettő. Szol-
gája . (Fatert a feje búbjára nyomott mu-
tatóujjal megforditja. Másik kézzel a váró-
szobaajtóba tolja.) Vigyázz, el ne gázold a 
villamost. 

Fater (kiment, behúzta az ajtót). 
Rudi (füttyszóval a fogashoz bokáziic, 

gyorsan kabátot cserél). 
(Kopogtatnak. ) 

Rudi: Na? (Odafordul.) 
Fater (benyit, behúzza az a j tó t ) : Egy 

nő. (Leült.) Lehet paciens. 
Rudi: Csak nem veszett meg? 
Fater (feltartja fejét) : U ü ü ü u u u . 

(Megzörgeti a poharat.) 
Rudi: Csak csináld. (Ugrik a fogashoz, 

kabátot cserél pillanat faiatt. ) 
Fater: R aa. (Zörög.) 
Rudi (előre sietett): Elegáns? 
Fater (a gurgulyázást csinálja): Gaaa, 

gaaa! (Húzgálja vállát.) 
Rudi (a széket rángat ja) : Jó bőr? 
Fater: Gaaa; Igenlőleg hajtogatja fejét.) 
Rudi: Na, eine, cwei! 
Fater (a kijáró ajtón kivonul): Szer-

vusz. 
Rudi (keményen kikísérte, aztán az1 elő-

szobaajtót nyit ja): Következő. 

Kornél (bejön. Dupla fátyol). 
Rudt (hátrál előtte): Van szerencsém.. 

Van szerencsém. 
Koméi (három lépést előre). 
Rudt (oldalt és hátmlrói gusztálja). 
Kornél (bajlódva lekanyaritja a fátyolt, 

a kalapjáról ). 
Rudi: Ä. 
Kornél (nagyokat lélegzik, szivére nyomja 

kezét). 
Rudi: Nézd; Kornél! (Odalép.) 
Kornél (kezet ad. lesüti tejét). 
Rudi (lustán nyul a kéz után): Hát a 

papája már elment. Papáért jött, mi? Tudta, 
hogy feljött a papa, mi? 

Kornél, (felnéz, lesüti a szemét). 
Rudi (kihluzza kezét, hátralép): Nem ta-

lálkoztak? Nincs iöt perce, hogy lement. 
Kornél (megnézi Rudi képét): Láttam, 

rtizí senki se tudja, hogy én idejöttem'. 
Rudi: Nem? Hát. Nagyon örülök. Éppen 

menni akarok. Hát bö, hogy hogy. (Halk 
röhejekkel jelzi, hogy nem érti a vizitet.) 

Kornél: Beszédem van magával. 
Rudi (zavartan nevet): Érdekes. 
Kornél (sürgősen): Hadd üljek le itt 

valahova. (Körülnéz. ) 
Rudt (siet): Kérem. Talári... (A díványt 

mutatja. ) 
Kornél: Köszönöm1. (Odamegy, leül. ) Elő-

veszi a retiküljéből a zsebkendőt.) 
Rudi (megáll előtte, egyik lábát rázza). 
Kornél (mosolyog): Ugy-e csodálkozik. 
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