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N e m s o k á r a v é g e a s z í n h á z n a k . 
A z t á n n y o m b a n k e z d ő d i k a más ik 
s z i n h á z . 

Nyáron m i n d ö s s z e c s a k s zerepcsere 
történik. S z i n é s z l e s z a n é z ő é s n é z ő 
a s z i n é s z . 

Gyakran megf igye l tem. A balatoni 
h o m o k b a n dé le lőt tönként e g é s z mü-
v é s z k á v é h á z fekszik, c s u p a - c s u p a 
sz inész , aki i lyenkor n e m felöltözik, 
h a n e m levetkőz ik uj s z e r e p é h e z . 
Azok, akik té len a z Ívlámpák fényé-
aen sápadtak , a b e n n ü k maradt 
Dogány v á g g y a l imádják a napot , 
l a l v á n y , s z ő k e nők udvaroltatnak 
maguknak a sugarakkal . Egy söré-
l y e s h ő s s z e r e l m e s kopaszra nyirtan 
l e v e r d a g a d ó bronzmel le l , f e s z ü l ő 
zmokka l . A k o m i k u s o lyan, mint e g y 
•ómai harcos . Egy tulfinomult dra-
naturg a s z e r e c s e n h e z hasonl í t . 

Mindnyájan láthatóan örülnek a 
változásnak. Órákig i z z a d n a k , h o g y 
;sak e g y árnyalattal is barnuljanak. 
\ m i n t e lőt tem v a n e z a sok- sok arc, 
i napsugár ecse t je alatt, a fény-
képész máso ló -rámái t látom, a z ér-
lékenypapirokat , m e l y e k e t c sak a 
é n y tud kisz ínezni é s mindig arra 
gondolnak, h o g y talán ők is a z igazi 
életképüket várják a természettől . 

Beugranak a v i z b e é s e s z e m b e jut 
a f é n y k é p é s z aranyfürdője. Ők ekkor 
egy képet rögzítenek meg . Át kell 
a lakulniok, teljesen. L e v e t k ő z n e k min-
dent, m ű v é s z i cafrangot, ruhát, bőrt, 
be teges , város i szint, s z a b a d u l n i akar-
nak a múlttól. El lenkezőjét já t s szák 
annak, ami a z é letük s e n n y i b e n 
ezúttal is s z ínészek , mint a h o g y min-
d e n nyaraló az . A mi l l i omos a z erdő-
ben kés , vil la nélkül e b é d e l , a kis-
h ivata lnok a l ege lőke lőbb s z á l l ó b a n 
költi el e g y évi félretett pénzét . É d e s 
tettetni, h o g y m á s o k vagyunk , mint 
egyébkor , napfürdő után gázoln i a 
kavicsot é s férgeket, barbár m ó d r a 
fejünkre csapni a sapkát, mint s i sa-
kot. A s z í n é s z e k a z életet já t sszák . 

Este pedig m á s játék kezdőd ik , 
m e l y n e k szereplő i a s z í n h á z a k téli 
nézői . I lyenkor v a n a holdfürdő. 
A z o k v e s z n e k részt b e n n e , akik n e m 
voltak ott a napfürdőben . A m ű v é -
s z e k már fáradságtól r é s z e g e n hor-
kolnak a párnán. D e k i m á s z n a k a 
h o m o k b a mindazok , kiket délelőtt 
h iába keresünk. Leülnek a padra, 
fűbe, h o m o k b a , j e g e n y e f á k k ö z é é s 
süttetik arcukat a z ó l o m f é n y ű hold-
virággal. Azt akarják, h o g y k i s sé 
megfehérül jön p i r o s p o z s g á s arcuk, 
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puhuljon kérges le lkük, köd lopódz-
z o n n a g y o n is határozott, é l e s s ze -
m ü k b e . Ók is kúrát tartanak. A z idő 
n é h a k e d v e z nekik. Fe lhők közül 
e m e l k e d i k a hold, a tavat c sodá la -
tosan világítja m e g a z égi világitó-
mester . M e s s z e , a tihanyi partnál, 
hol a z e k h ó alszik, v i l á g o s z ö l d fény-
b e n tündököl a v iz s a b a d a c s o n y i 
s z ő l ő h e g y e k felől fújdogáló szé l illa-
tot, s e l lő -éneket , bóditó i d e g e s s é g e t 
hoz . 

Ekkor k e z d ő d i k a darab. A társa-
ságot c s a k cigaretták é s sz ivarok kis 
l á m p á s a i világítják meg. Látni, h o g y 
mind e g é s z s é g e s e k é s tultápláltak. 
Hal lani , h o g y m i n d érze lgősek . Egy 
v idéki a l k u s z el v a n ragadtatva a 
természet s z é p s é g é t ő l . A z árdrágító 
illatszert locso l ruhájára, a kö l tésze-
tet dicséri é s fejét ájultan tartja a 
beteg égitest felé . Egy s ikkasz tó a z 
ideál izmusról beszé l . A panamis ta 
könnyez ik . Egy v é n l e á n y n y a v a l y a -

,.A gyermeknapon" 
Barkóczy Ilona bárónő, Majláth grófnő, 

Berendné és Astitó hercegnő 
Mészöly felv. 

törős verseket dadog . Várják a z éjfélt 
s mikor a v i l lákban k i lobbannak a z 
ab lakok , a ker t i lámpákban csonkig 
é g n e k a gyertyák s c s a k a z ég vilá-
git s ö s s z e o l v a d éj é s t ü c s ö k z e n e , 
békakuruttyo lás é s v i z s z a g é s tob-
zód ik a z érze lgős ség . Ha l lha tóan 
e m é s z t a z e g é s z társaság, m e n n y -
dörög a g y o m r o k b a n a d u s vacsora , 
sirnak a z e l érzékenyü lé s tő l . Egy háj-
fejü képv i se lő k é j e s e n forgatja viziló-
s z e m é t . A z agg t á n c o s n é kitárja kar-
ját. Hervadt szája , m e l y v a l a m e l y 
h e r n y ó h o z hasonl í t , meg indul tan mo-
z o g é s aranyfogai cs i l lognak a hold-
fényben . A v a s g y ú r ó tántorogva áll 
e g y ö n y ö r ű s é g b e n . Mindegyik között 
a z o n b a n e g y közismert h á z a s s á g -
közve t í tő viszi a főszerepet . Kidül led 
a nádfote lból , átadja magát a líra 
v a r á z s á n a k . Mély m e g g y ő z ő d é s s e l 
sóhajt . A hold pedig m e g e z ü s t ö z i 
nadrágtartóját é s kidüllesztett hasát . 
Ők a z e lhagyott part s z ínésze i . 

N e m s o k á r a v é g e a s z ínháznak . 
A z t á n n y o m b a n kezdőd ik a más ik 
s z ínház . 

SEBESTYÉN TERVEZ. Se-
bestyén Gézánál premier volt. 
Premier után vacsora volt, a 
vacsora-kedély kissé sokáig 
elhúzódott, ami magától érte-
tődik, hiszen a „Hazudik a 
muzsikaszó" sikere az egész 
szezonra előreveti fényét. Sebestyén direktor 
tehát vidáman jött ét a hajnali szürkületben 
Pestre és nagy jókedvében még a Lánchid 
kőoroszlánjainak is juttatott egy-egy pártfogó 
pillantást. Általán minden tetszett neki, a 
hajnali fényben pompázó Andrássy-ut, a fák 
a házak, s amikor a Zeneakadémia elé ért 
már nem birt elragadtatásával. 

— Jaj, de szép szinház lenne ebből I — 
mondta igaz lelkesedéssel. Majd a homlokára 
bökve igy szólt : 

— Sőt. Ez lesz az állandó budai szinház. 
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A főpróbán történt, hogy mialatt a kar-
mester az utolsó dispoziciókat adta a zene-

"1 

általán nem volt szüksége. A budai aréna 
falai között már régen nem hangzottak el 
olyan őszinte, szives tapsok, mint a Hazudik 
a muzsikaszó cimü operett bemutatóján és 
azóta. 

Most még a szerzők személyi adatairól 
valamit. Erdélyi Mihály, a szövegíró, kecs-
keméti színész. A háborúban tengerész volt. 
onnét hozta magával darabjának miliőjét. 
Neumann Ferenc huszonhároméves fiatal-
ember, a kecskeméti színház karmestere. 
Nem magyar anyanyelvű, de muzsikáján 
mindenütt átérzik a magyar nóta szeretete. 
Sebestyén most mutatta be első operettjüket, 
de a jövő hónapra már készen vannak a 

másodikkal. Termé-
kenyek, frissek, Ízlé-
sesek, a színpad tel-
jes ismeretével ren-
delkeznek. 

Tiraár IIa, Huszár 

Hetényi és Lóránt Edith 

karnak és Lóránt 
rendező még egy 
kis kék fényt kért 
az első felvonás 
remek tengeri dísz-
letéhez, a bejárat 
mellett lévő páholy-
ból kihajolt egy 
szürkeruhás, szim-
patikus fiatalember 
és félénken meg-
érintette a vidáman 
ott sürgölődő Sebes-
tyén Géza vállát. 

— Pardon, direktor ur . . . 
— No ? — mondta Sebestyén atyai hangon, mert 

igen vidám hangulatban volt, ami nem csoda, hi-
szen minden jel arra vallott, hogy a Fővárosi 
Nyári Színház már a szezon elején megcsinálta az 
idei slágert. 

— Engedje meg, direktor ur, hogy bemutatkozzam, 
Én Erdélyi Mihály vagyok, a szerző. 

Sebestyén megölelte a szerény fiatalembert, akinek 
darabját anélkül fogadta el, hogy őt magát látta 
volna. Még csak a komponistára volt kíváncsi, aki 
ezideig nem is mutatkozott a színház tájékán. 

— Óh, az nem mer idejönni — mondta Erdélyi 
• ugy elbujt, hogy még én sem tudom megtalálni. 
Pedig, amint azóta a premier és a következő 

esték nagy sikere igazolta, erre a bujósdira egy-

Zenés pantomim-
mel kezdődik a 
darab. A háttérben 
az esti tenger, mely-
re egy világítótorony 
veti körbe futó fé-

Koronkay Rózsi 
Budai Szinkör : , 

Timár 11a, Tamás Benő 
Hazudik a muzsika szó" 

Angelo felv. 
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Koronkay Rózsi és Tamás Benő 
Budai Szinkör : „Hazudik a muzsikaszó" 

Angelo foi 

két alak a legszerencsésebben megkomponált 
operett-figurák közül való és belépésétől 
fogva a darab végéig állandó derültségben 
tartja a közönséget, amely Tamás Benőt már 
rég kedvencévé avatta, a temperamentumos, 
szép és remekhumoru Koronkay Rózsit pe-
dig most fogadta a szivébe. A pesti szín-
padon alig láttunk mostanában üdébb, bá-
josabb, szivet deritőbb jelenséget mint a 
Tamás—Koronkay pár. Énekben, táncban, 
kupiéban egyaránt remekelnek, játékstílusuk 
kedves, természetes és egyszerű. Decens 
finomságával igen jól érvényesült mellettük 
Tímár IIa, akinek szép és kellemes ének-
számai viharzó tapsokat arattak. 

A meseszövés természetesen gondoskodik 
az első felvonásban drámai magról is. Zentay 
bucsuestélyét üli magyar matrózaival 
mialatt az osztériában szép magyar nótákat 
énekel velük, kint megjelenik Silvio, hogy 
bucsut vegyen Júliától. Tüzes, olasz vére 
erőszakosságban tör ki és éppen akkor csó-
kolja meg a védekezni sem tudó Júliát, 
amikor Zentay kilép az osztéria ajtaján. A 
tengerészkapitány félreérti a helyzetet és első 
nekikeseredésében otthagyja a leányt, aki 
zokogva borul a molóhoz vezető lépcsőkre. 
Itt találják Jancsi és Jutka, akik megértvén 
a történteket, elhatározták, hogy magukkal 
viszik a kis olasz lányt Somogyba. 

Az első felvonás énekszámai közül nagy 
sikere volt a Mandoline és gitár cimü duónak, 
és a hangulatos, finom pompásan hang-
szerelt térkép-duettnek. 

nyét. Az előtérben egy kedves olasz osz-
téria, az ablak alatt Silvio, a gitáros (Huszár 
Károly,) szerenádot ad az osztériás lányának, 
a szép Júliának (Timár lia.) A habokon 
kivilágitott hajó táncol el. A zene halkan 
játssza a szerenádot : 

Egy csendes, szép éjszakán mélabús lett 
a hold. 

Mert a napsugárba oly rég szerelmes volt, 
De bárhogy szenvedett, egy csókot sem 

kapott 
S fájdalmában szegény lassacskán el-

fogyott. 
Nyiltszini változás jön, az első felvonás 

ugyanazt a képet mutatja ugyan, de reggeli 
megvilágításban. Silvio, a gitáros megtudja 
barátaitól, hogy Julia gróf Zentay Tibor ma-
gyar tengerészkapitányba (Kompólhy Gyula) 
szerelmes. Miután hasztalanul kérleli a lányt, 
bosszúra határozta el magát. A tengerész-
kapitány szintén szereti Júliát s mivel özvegy 
édesanyja úgyis hazahívja már, bucsut vesz 
hajójától, a tengertől és Júliával együtt akar 
hazatérni az ősi, somogyi kúriába. Közben 
megérkeznek anyjának követei is, Jancsi 
(Tamás Benő) és Jutka (Koronkay Rózsi), 
hogy hazavigyék a fiatal szerelmest. Ez a 

Timár 11a és Kompóthy Gyula 
Budai Szinkör: „Hazudik a muzsikaszó" 

Angelo foto 
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A Jancsi és Jutka énekszámai közül rend-
kívüli sikere van a tengerész-kupiénak és a 
„Jutka, Jutka, Jutka, Jutka nagy a bánatom". 

Mert 
kögye-
det lei-
köm ki 

nem 
állha-

tom,— 
refrén 
vidám 
tánc-

duett. 
A má-
sodik 
felvo-
nás ott 
hon ta-

Lorant Vlimos 
a „Hazudik a mu-

zsikaszó" rendezője 

„Szerzők és szereplők ' 
Alsó sor : Lóránt, Koronkav, Huszár, 
Neumann a zeneszerző, Timár 11a. 

Fellő so r : Erdélyi a szövegíró, Tamás, 
Kompóthy, Hetényi 

lálja Zentay gró-
fot édesanyjának 
birtokán. A seb, 
amelyet az olasz 
partokról magá-
val hozott, élén-
ken sajog még a 
szivében, ezért 
anyja elhatá-
rozza, hogy vi-
gasztalásra meg-
hívja a szom-
széd földbirto-
kosnál vendég-
ségben lévő Violetta nevü olasz énekesnőt (Józsefi 
Jolán ) Közben megérkezik Jancsi és Jutka is. Ök 
fogadják Violettát, aki dühös, mert egy tévedés 
folytén senki sem várta. Meg akarja ezéit viccelni 
a gőgös grófi famíliát, rpire Jancsi azt tanácsolja, 
hogy öltöztesse föl művésznővé a velük hozott kis 
olasz lányt, Júliát s mikor majd a grófi família 
ünnepli őt, le fogják leplezni a tévedést. A gróf 
faggatja Jutkát, de direkte nem meri Júliától kér-
dezni, azért himez-hámoz : 

— Aztán mondd csak, mit csinál a . . . tenger ? 
— Köszönöm kérdését, besózták — feleli a nyel-

ves parasztmenyecske. 
— Hát a hajóm ott áll-e ? 
— Ott áll bizony, ha el nem fáradt és lelnem 

ült azóta. 
És kiönti szive haragját a fiatal grófra, akinek 

Szállj arra, messze szállj refrénü dala a második 
felvonásban sokáig visszazsong még a fülekben : 

Szállj arra, messze szállj 
Te bus madár. 
Mert hazug itt a tavasz és a nyár. 
Vidd el a bánatom, suhogó szárnyakon, 
Hátha utoléri fájdalmas panaszom. 
Nem vár engem többé egy barna lány, 
Más énekel nótát az ablakán. 
Van-e még nékem hely, amerre élni jó, 
Hisz érzem, mindenütt hazug a muzsikaszól 

Megérkezik Julia a művésznő kosztüm-
jeiben és a rendkívüli hasonlatosság teljesen 
megzavarja a fiatal gróf szivét. A gróf végül 
is szerelmet vall a vélt művésznőnek, amikor 
megérkezik Silvio és az elkeseredett kis Julia 
visszatér vele hazajába. Most a gróf lelkében 
a dupla fájdalom hatása alatt fölelevenedik 
elhagyott első szerelmének, a tengernek képe, 
amit a rendezés a színpadon brilliánsul 

szemléltet és 
a vízió hatása 
alatt vissza-
tér hajójához. 
Ebben a fel-

vonásban 
rendkívüli si-
kere van Ta-
más és Ko-
ronkay Ripi-
tyom kupléjá-
nak, melyből 
egy strófát itt 
közlünk : 

Kompóthy, Timár IIa 
Budai Színkör: .Hazudik a muzsikaszó* 

Angelo foto 
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Huszér Károly 
Bjdai Színkör : „Hazudik a muzsikaszó" 

Angelo fotc 

repét Tamásról, Koronkay Rózsiról Timár 
Iláról már megemlékeztünk, de mindenki 
kitűnő volt, akinek a darabban szerep jutott. 
Lóránt Vilmos rendezői munkáját nem egy-
szer nyíltszíni taps honorálta. Dónáth Lajos 
karnagy kitűnően és lendületesen tanította 
be és dirigálta a zenei részt. A szerzőket, 
akik közül csak Erdélyi Mihály jelent meg 
a színpadon, szeretettel ünnepelte a kő" 
zönség. 

Visszafelé is lehet? 

A szóbanforgó problémán 
Törtem én fejemet már gyakran : 
Én már régen ismerem Don Jüant, 
De akkor még nem volt ártatlan. 

KOVÁCS KÁROLY az Amerikában időző 
magyar zenezerző május 21-én tartotta ottani 
zeneiskolájának hangversenyét a Chikagoi 
Conzert Hallban. A konzerten ugy a kiváló 
zenetanár, mint növendékei nagy sikert 
arattak. Különösen tetszettek a nagyszámú 
közönségnek a műsoron szereplő magyar 
zeneszámok. 

Jaj, de megdrágult a vonat, 
Ripityom, ripityom, 
Csak dupla taksáért tolat, 
Ripityom, ripityom 
De most mér kíváncsi vagyok, 
Ripi-ripityom. 
Hiznak-e a vasutasok, 
Sárga ripityom. . 

Az operett természetéhez képest a második 
felvonásban még egy harmadik párocska is 
bemutatkozik, a kis kontesz és a huszár-
kadét (Lóránt Edit-Hetényi Ferenc), akiknek 
„Kiváncsiság"-duettje s néhány táncszáma igen 
nagy sikert arat esténként. Ugyancsak ebben 
a felvonásban mutatják be Tamás és Ko-
ronkay legbravurosabb táncparódiáikat. 

A harmadik felvonásban persze minden 
rendbe jön. A gróf mégis visszahozza Júliát 
és Silvio zokogva néz a kikötőből kifutó, 
kivilágított hajó után. 

A rendezés szeretettel sietett a fiatal szer-
zők segítségére és Budán még nem látott 
bőkezűséggel stafirozta ki a darabot. Az 
operett minden szereplője tudásának leg-
javát nyújtotta. A meleghangú Komoothy 
elegáns és szimpatikus volt, Huszár Károly 
pedig ugy énekben, mint játékban mesterien 
oldotta meg a hevesvérű olasz gitáros sze-

Kompóthy Gyula 
Budai Színkör : „Hazudik a muzsikaszó" 

Angelo foto 
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A .Színházi Élet" 
törvényszékének e 
heti vádlottja Gaál 
Franciska. Azzal 
van vádolva, hogy 

előre megfontolt szándékkal házassságra 
lépett Lestyán Sándor hírlapíróval. A tör-
vényszék bevonul és megkezdi a vádlott 

kihallgatását : 

Neve 7 Gaál Franciska. 
Kora 7 18. 
Családi állapota 7 Férjezett. 
Foglalkozása 7 Színésznő. 
Előélete büntetett vagy büntetlek Büntetett. 

A színházi törvényszék elítélt késésért. 
Miért ment férjhez? Meg akartam próbálni. 
Tudja-e, hogy mi a házassági Most már 

tudom. 
Jó-e asszonynak lenni 7 Három napos asz-
szonynak még jó. 

Hová megy nászútra 7 Berlinbe. 
Ki mondta először : nagyságos asszony 7 

Beöthy László. 
Játszik-e még gyermekszerepet 7 Csak azt ! 
Veszekedett-e már az urával 7 Csak azt ! 
Boldog 7 Igen. 
Volt-e már a mostaninál kedvesebb sze-

repe ? Még nem. 
Alikor kapott először tapsott? 15 éves ko-

romban, az Eskütéri Színházban. 
Elhitte az anyakönyvvezető, hogy elmúlt 

15 éves ? Látta az iratokban. 
Hogy szólítja az ura ? A nevemen. 
Hogy szólítja az urát ? Lestyán. 
Ki az ur a háznál ? Én ! 
Főz-e odahaza ? Nem tudok főzni. 
Van-e lakása ? Őszre lesz. 
Stoppolt-e már harisnyát az urának ? Nem 

is fogok. 
Jó feleség ? Megpróbálok az lenni. 
Mit szeretne ? Semmit. 

Féltékeny 7 Nem. 
Mit szeret az urában a legjobban 7 Azt, 

hogy háromszor akkora, mint én. 
Szívesen adta férjhez mamája 7 Nem. Mert 

én vagyok a legkisebb gyerek odahaza a 
7 között. 

Mi volt a legkedvesebb nászajándéka ? A 
Pesti Naplótól kaptam egy szabadjegyet a 
Nemzetibe. 

Mi a kedvenc étele 7 Pirított borjú máj. 
Mi a kedvenc itala 7 A viz. 
Mi a kedvenc parfömje ? Lorigant. 
Mi a kedvenc virágja 7 Az ibolya. 
Ki d kedvenc festőjel Aki őszre kifesti 

a lakásom. 
Ki a kedvenc írója ? Lestyán Sándor. 
Hová járt iskolába 7 Papnövelde-utcai 

leányiskolába. 
Mit szeret jobban, a mozit, vagy a szín-

padot 7 Csak a színpadot ! 
Melyik volt a legnagyobb sikere 7 Az 

„Ibolya". 
Mi a kabalája ? Tarka ló, kéményseprő 

és pók. 
Babonás? Nagyon ! 
Mi a legnagyobb bűne 7 Fiatal vagyok, 

megpukkad mindenki. 
Mi a legnagyobb erénye 7 Erényem nincs. 
Mikor volt először szerelmes 7 4 éves ko-

romban. 
És kibe 7 Egy budai fodrászinasba. 
Viszonozta ? Azt hiszem, igen, mert po-

fozott. 
Bűnösnek érzi magát 7 Igen. 

Hitelesítse vallomását : Hitelesítem. 

A Liliom jubileuma 
Századszor jött a Vígszínházban 
E héten a Liliom, 
Az lesz nagy nap, mikor a színlap 
így jelzi egyszerűen : Milliom. 
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Panem et circenses! 
Irta : HARSÁNYI ZSOLT 

Panem: Ugy áll a dolog, kérlek alás-
san, hogy az irodalom nekem olyan, 
mint a kenyér. Nem tudom nélkülözni, 
ha színházba megyek. Nemcsak kenyér-
rel él az ember. Igével is. Nékem az 
ige: mindennapi kenyér. 

Circenses : Rendben van. De ha szín-
ház, legyen szinház. Annak külön tör-
vényei vannak. És ha tisztára szűrt, kis-
üstön főtt irodalmat akarsz, akkor ol-
vasd el könyvben. A szinház azoké, 
akik színházba mennek. Azoknak akció 
kell, fokozás kell, felvonásvég kell. 

Panem: Szóval szándékosság kell. 
Circenses : Persze, hogy szándékosság. 

Tudatos szerkesztés. Hideg építkezés, 
józan áttekintés, eszes kiszámitottság. 

Panem : És a szent hév? Az imá-
dandó révület? Az ihlet? A költő isteni 
magafeledkezése ? 

Circenses: A költő, ha pallér-mester-
séget vállal, ne révedezzen. Ha a hold-

világra figyel és nem a vastraverzekre, 
akkor összedűl a ház. Ha a költőt za-
varja, hogy tündérvárait szilárd funda-
mentumokra kell épitenie és előbb a 
fundamentumokat kell kitalálnia, akkor 
ne színdarabban álmodoazék, hanem 
lirai versekben. Különben pedig a lirai 
verset is szerkesztenie kell. Ott nem 
zavarja ? 

Panem: Nem. Ott a forma önkéntele-
nül és öntudatlanul vele ömlik a mon 
danivalóval. De ha színdarabot ir, akkor 
egy szárnyaló és zengő kettős jelenetnél 
hogy ömöljék belőle a jelenet hosszá-
nak a ravasz kiszámitottsága, a drama-
turgiai sakktábla husz más húzásának 
lehetősége? A költő megirja a nagy 
jelenetet, szinek, hangok, érzések szim-
fóniáját, amely ezerszer szent és akkor 
jön a ti rendezőtök és azt mondja: Ké-
rek ebből két oldalt húzni és a végére 
olyan poént kérek, amely a harmadik 
felvonás rózsa-jelenetét is jól előkészíti, 
de csattanó is legyen. 

Circenses : A rendezőnek ehhez a 
gálád szentségtöréshez joga van. Mert 

„A Gyermeknapon" 
Fráter Jenőné, Sziváthy Irén, dr. Mándy Gézáné, Morvay Lilly, Fráter Zsófi, Baross Magda, 

Haller Pimpi Míszöly felv. 
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ha bele nem szól, akkor a te nagy je-
leneted ellanyhul és a rózsa-jeleneted 
sem érdekes. 

Panem: Ez az. Mért nem érdekes? 
Circenses: Mert nem érdekli azt a kö-

zönséget, amelynek íródott. 
Panem: De érdekelje, a mindenit 

annak a közönségnek. Tessék neki áhí-
tatos tisztelettel hallgatni a prótétáját. 

Circenses: Tessék neki, hogyne. Fogja 
is. De nem a színházban, hanem könyv-
ben. Színházban a közönség az ur, 
könyvben a költő. A könyvet földhöz 
vágja egy ember, kilencvenkilenc végig-
olvassa. De a színdarabot kilencven-
kilenc hagyja ott a második felvonás 
közepén. 

Panem: De egy ott marad. 
Circenses: Ott. Csakhogy ez az egy, 

meg a költő másképen is megérthetik 
egymást, nem kell a maguk ájult barát-
ságára lefoglalni intézményeket. A kér-
désnek gazdasági oldalai is vannak. 
5 :Panem: Vannak. Nekem ezek nem 
is e'lenszenvesek. Sőt őszintén tisztelem 
őket Az országok nem ehetnek ábrán-
dokat ebédre. Tovább megyek: a tiszta 

dramaturgiát, a nyilvánvaló hatésvadé 
szatot is tisztelem, ha sikerül és ha nem 
öltözik az irodalom álruhájába. 

Circenses: Nem is öltözik a maga jó 
szántából. Ti kényszerilitek bele. Feltét-
lenül van szinmüiró, aki nyiltan meg-
vallaná, ha megkérdeznék, hogy igenis, 
neki a hatás a fontos, a darab sikere, 
a tisztességes szórakoztatással tisztessé-
gesen megérdemelt tantiém. De ti rá-
mentek az irodalmi kritika lángpallosá-
val és mint kufárt akarjátok kiűzni a 
templomból. Miért? Nincs joga a fáradt 
kereskedőnek bohózattal vagy rémdrá-
mával szórakoznia? Muszáj feltétlenül 
még a színházban is tiszta és üde figyel-
met kívánó irodalmi problémákat nyel-
nie / És muszáj a boldogtalan mulatta-
tónak mindenáron való irodalmat spé-
kelni a hatásos jelenetei közé, mikor 
semmi köze az irodalomhoz? 

Panem : A te szerződnek igaza van. 
Ha nem tartja magát költőnek, akkor 
ipar-ügyessége előtt le is veszem a kala-
pomat. Nem is nézem le. Igazságtalan 
szonáta-komponista, aki lenézi a grammo-
fongyári vezérigazgatót. De meg tudom 

A „Gyermeknapon" 
Rákosi ?zHi szinésziskolájának urnája Mészöly felv. 
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fordítani a dolgot. Nincs joga a szent 
igére szomjúhozó léleknek a maga tiszta 
ambróziéját megkapni a maga költőjétől, 
a maga színházában ? Muszáj fájdal-
masan felszisszennie, mikor a költői 
mondat mögül kibújik a haíásvadászati 
lóláb? 

Circenses : Tudod mit : a te szerződ-
nek is igaza van. Nem is nevetem ki. 
Az ízléses milliomos grammofongyáros 
nem neveti ki a szonáta konponistát. 
De ha mind a két szerzőnek igaza van, 
hol a megoldás? A realitás? 

Panem: Nem tudom. Nem tartozik rám 
a realitás. Nem is értek hozzá 

Circenses: De én értek hozzá. Mejd 
meg is mondom. Ugy-e az, ami ma a 
felső végén Strauss Richárd uj operája, 
azalsó végén pedig shymmirefrén, azvala-
ha mind egy közös mag volt? 

Panem: Ugy van. De a kultura a 
gazdasági fejlődés nyomán differenciálta 
az ősmag termékeit a különböző igé-
nyek szerint, 

Circenses : Tehát ma az ős-szinház 
már szétszakadt egy hosszú sorra, amely-
nek az egyik végén az opera áll, a 
másik végén a kabaré. Mind a kettő egy-
formán tiszteletreméltó, ha a maga dol-
gát kitűnően végii , n e m ? 

Panem: Hogyne. 

„A Gyermeknapon" 
Báró Fiath Mária, dr. Elischer Gyulóné, 

Lubinsky Kocia grófnő 
Mészöly felv. 

Circenses: Jogunk van e feltenni, hogy 
a differenciálódás folyamata a mai na-
pon megállott? 

Panem: Nincs. Az folyik tovébb. 
Circenses: A te színházad végső túl-

zásban ugye olyan szentély, ahová csak 
levetett sarukkal lehet belépni és ahol 
a költő, a próféta, a maga szent révü-
letét a megértők maroknyi csapatának 
azon veszély nélkül mondhatja el, hogy 
azok közönséges színpadi fogások alan-
tas izgatószerét követelnék. De színpa-
dot kap mégis, mert a színpad propa-
gáló erejéhez neki is joga van. 

Panem: Ugy van Ilyennek képzelem. 
A tied pedig végső túlzásban kimondott, 
őszinte szórakozóhely, amely nem ta-
gadja, hogy csak hatásra törekszik drá-
mában, vígjátékban egyaránt, esze ágá-
ban sincs irodalmat csinálr i, csak kelle-
mes estét akar nyújtani pénzért, olyan 
szellemi táplálékot, amelyet a színház-
ból kellemesen távozó ember öt perc 
múlva niár el is felejtett. 

Circenses: Ugy van. Ilyennek képze-
lem az enyémet. Nem gondolod-e. hogy 
a messzi jövő távolában mind a kétféle 
szerzőnek meg lesz a sz ínháza? Az 
enyém is, a tiéd i s ? 

Panem: A feltevés is boldoggá tesz. 
Egyikünk sem fogja zavarni a másikat. 
Az én fajtám szeplőtlenül élhet majd 
szent álmainak. 

Circenses: Az enyém tisztességes é s 
derék mulattató lehet és nem kell szé-
gyelnie megát. 

Panem: Csakhogy Ibsen mind a kettőt 
tudta. 

Circenses: Ez nem jelent semmit. A 
messzi jövő Ibsenje majd kétféle dara-
bot ir. Isteni ihletének áldozik az Iro-
dalmi Szűz Szentély cimü színházban 
összesen három estén, ötszáz férőhelyes 
rettentő drága nézőtér előtt, a sajtó pe-
dig három hasábos kriiikákat fog irni 
róla a hódolat hangján. De a Teréz-
városi Monstre-Röhögés színpadán en 
suite kétezerszer fogják játszani a másik 
darabját, amelyről a sajtó nem kritikát 
hoz, hanem kommünikét soronként fi-
zetve. Szintén három hasábon. 

Panem: A Shaw Candidáját abban a 
kis szentélyben fogják játszari. 

Circenses: Az a Candida még szebb 
lesz, mint a mostani. A másik színház-
b a n a Pygmaliont fogják játszani. Az még 
hatásosabb lesz. minta mostani Pygma-
lion. Kibékültünk? 

Panem: Kibékültünk. 
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Roccoco-kert 
Álom-e vagy valóság? 

Csakugyan színészek 
játszanak vagy valami 
régi roccoco korszak-
beli olasz tündérkert 
elevenedett meg a sze-
münk előtt ? Persze, 
hogy színészek, téli is-
merősök, Nagy Endre 
kabaréjának művészei, 
akiknek számára cso-
dálatos miliőt és cso-
dálatos szinpadot vará-
zsoltak a Liget fái közé, 
a Kollegerszky akácái 
alatt és elnevezték a 
selyem - paravantokkal 
elkerített nézőtérséget 
Lomb-szinpadnak. 

Valóban, csak Nagy Gábor József és Halász Gitta 
Lomb-szinpad : „Légyott a zöldben" 

a Ligetben 
Endrének, a Kabaré 
perpetuum-mobilejének 
juthejott eszébe ez a 
zseniális és romantikus 
ötlet, amelynek sehol 
a világon nem találod 
párját. „Nyáron sem 
muszáj nivótlannak 
lenni". Ezt irta mottó-
jául a kabaré müsor-
kártyájára Nagy Endre 
és ennek a bizonyítékát 
már abban a pillanat-
ban érezheti a néző, 
amint belépett a néző-
térre. 

Varázslatos, igéző 
hatású kép : mérsékelt 
emelvényen illatozó, 
színpompás virágok és 

Váradi Olga, Gábor József, Halász Gitta 
Lomb-szinpad : „Légyott a zöldben" Angelo fotográfiái 
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mondja a Lomb-szinpad célját, hivatásét, 
melegen és ötletesen, komolyan és moso-
lyogva hallgatják és szeretettel megtapsolják. 
Az első szám nyitány. Hát ez is van ? Van, 
de még milyen. Pompás müvészzenekar játszik 
a szinpad mellett, amelyet Lányi Viktor ve-
zényel, klasszikus hangversenynek is beillik 
a zenekar játéka. Mindjárt jelzi a nivót, az 
értéket, a nyár művészi megbecsülését, hogy 
a szokásos olcsó kabaré zongora helyett, 
valóságos kis szinphonikus kiséret szolgáltatja 
a zenei aláfestést. Radô Teri az első szinész, 
akivel a téli Nagy Enre-kabarémüvész külö-
nítményéből találkozunk. Bájosan és közvet-
lenül mondja el a prológust, olyan fajta stí-

lusban, mint Puck vagy 
Robin pajtás. Utána Ka-
bók Győző jetenik meg 
a lámpák előtt, illetőleg 
a holdsugár alatt és Zilahy 
Lajos eredeti parasztjele-
netét adja elő. Elmondja, 
hogy ő az uj peleskei 
nótárius, aki feljött Buda-
pestre, természetesen, mint 
kisgazda és mi minden 
furcsaságot tapasztalt itt. 
Minden szavát harsogó 
kacagás követi és lelkes 
taps, amikor elindul — 
vissza Peleskére. Most a 
kedves kabaréizü hangu-
lat után komoly művészi 
táncszám következik : 
Zahler Magda és Bogár 
Ily táncolják el csodaszé-
pen a Dafnisz és Klóé 
cimü ballettet, amelynek 
zenéjét a Lomb-szinhéz 
számára komponálta Sik-
lós Albert. Mint két kis 
mithologiai tündérke ját-
szadozik, kergetődzik a 
két balletmüvésznőcske, 
kecsesen, elbájolóan. Utá-
nuk ismét kabarészám 
következik, de megint más 
hangulatu. Sárosi Mihály 
elenik meg a hosszú 
fekete szélfogóban és pön-
geti gitárját, amelyet már 

Abonyi Marienn annyira megszeretett a 

Lomb-szinpad : „A majolikababa" Angelo foto pesti közönség. Két dalt 

bokrok között a szinpad. Középütt karcsú 
márványszobor, mint az angol kertekben, elöl 
három lépcső, mellette kis piros bársonypárna, 
erre ülnek a színészek, ha kedvesen és köz-
vetlen berátsággal beszélgetnek a publikum-
mal. A szinpad fölött virágzó akácfák lombjai 
tekintgetnek fe kíváncsian, mögötte pedig 
káprázatosan bódító narciszbokrok hófehér 
pompája vigyáz a hangulatra, amely olyan 
ezen a helyen, mint a jóisten valami ide-
küldött kis paradicsomában. 

Zsúfolva a nézőtér, az emberek elbájolva 
és áhítatosan várják, hogy vajon mi az, amit 
stílusban és ötletben erre a helyre hozott Nagy 
Endre. Kezdődik Nagy Endre konferál és el-
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énekel, mind a kettőt lelkesen megtapsol-
ják. Nagy Endre mond megint pár elmés 
szót, aztán besétál a színpadra egy kék karton-
ruhás kis cselédleány, pirospettyes kötény van 
a derekára kötve, fekete a haja és olyan, hogy 
az ember nem tudja hirtelenében, nem-e vé-
letlenül tévedt ide a vurstliból ? A kis cseléd-
jány Pécsi Blanka, aranyosan, drága roman-
tikus színekkel játssza a jelenetet, minden 
szava, minden könnye szív és forró tavasz. 
Czobor a rendőr szerepében derűs, kedves, 
közvetlen. A közönséget egészen elbájolja a 
jelenet, amely után Abonyi Marienne jelenik 
meg roccoco porcellán babának öltözötten és 
kecses gráciával, gyönyö-
rű hangon énekel két szép 
chansont a newyorki pos-
táról és a majolika babá-
ról. Mindkettőért sok tapsot 
kap. Nem hiányzik a téli 
Commedia deliarte sem, 
amelyet most Kálmán 
Erzsi, Dénes György, Pet-
hes Sándor játszanak el. 
Nagy Endre irta a comé-
diát, arról szól, hogy két 
fiatal ember kirándul a 
zöldbe és csak egy nő 
van velük. Egyikük fölös-
leges természetesen, hogy 
melyik, azt döntse el a 
sakkparti. A fiuk beleme-
rülnek a sakkozásba és 
közben a drága nő szépen 
eloson. Most ott maradt a 
győztes nő nélkül. Kálmán 
Erzsi finom bája, Dénes 
és Pethes siheder szinei 
teszik üdévé a kedves 
jelenetet. Szünet után kö-
vetkezik a főattrakció ame-
lyet Hevesi Sándor irt a 
Lomb-szinpadnak. Cime : 
Légyott a zöldben, avagy 
a botlások éjszakája. Pász-
tori nézőjáték, holdvilág-
gal és énekszóval egy fel-
vonásban. Zenéjét francia 
roccoco muzsikából össze-
állította Lányi Viktor. Az 
opera tagjai : Halász 
Gitta, Váradi Olga, 
Gábor József, Szent- Lomb-színpad 

mihályi Tibor, Kabók Győző és Pethes Sándor 
játszanak a pásztorjátékban. Ezeken kivül 
még sok kedves beleszőtt szám van a mű-
sorban, a legtöbbet Radó Teri és Nagy Endre 
adják elő. Lányi Viktor, mint dirigens és 
szerző egyaránt egyik főrészese a nagy siker-
nek, amelyre méltán lehet büszke Nagy 
Endre és az igazgatótulajdonos Feszi József, 
aki valóban művészi áldozatkészséget tanú-
sított a Lomb-szinpad megszervezése körül 
és akit a szinház tagjai ugy szeretnek, 
mintha — nem is direktor, hanem csak a 
legszerényebb kollégájuk lenne. 

Pécsi Blanka, Czobor Ernő 
Angelo foto 
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Zahler Magda és Boyar Ily 
Lomb-szinpad : „Dafnis es Klae" 

Angelo foto 

a versaillesi rotundában 
szórakoztatta a hajpo-
ros udvart. 

. . . Hát igy eszeltem 
én ezt ki. És ennek a 
koncepciónak megvolt 
az a magasztos, az az 
eléggé meg nem be-
csülhető alapeszméje, 
hogy nekem nem kell 
konferálnom. Szép Ernő 
Hevesi Sándor, Zilahy 
Lajos, Fodor László, 
Lányi Viktor, meg ma-
gam megírjuk a műsort, 
a színészek betanulják 
és premier után a jól 
végzett munka nyugal-
mas tudatával kiköltö-
zöm Tahiba cseresznyét 
szedni. Hát ez nagy-
szerű ötlet. 

Igen ám, de aztán 
jött a premier. A szín-
pad gyönyörű volt, a 
szobrok, vázák, virág-

Angíio foto girlandok, nyesett bok-

Mlérl csináltam? 
Irta : NAGY ENDRE 

Először is igazolnom kell, hogy nem pénz-
éhségből csináltam a Lomb-szinházat. Nem 
az a kapzsi vágy hajtott rá, hogy a nyári sze-
.zont megfejjem. Hiszen vállalkozója nem va-
gyok az uj színháznak és többet és könnyeb-
ben kereshettem volna, ha valamely meglévő 
vállalkozásba illeszkedtem volna „mint ven-
dég." De ösztönzött az ambíció, hogy valami 
friss színnel tarkítsam ezt a poiszinü pesti 
nyarat. ^Csinálni akartam valamit, ami még 
sehol sincsen, minekutána oly sok mindenünk 
nincsen, ami másutt van. 

Nohát ez nincsen másutt. Egy kis tarka 
lombokkal övezett rokokó-szinpad, amelyen 
dal, színjáték, tréfa rokokóba lágyul. Képze-
letbeli, a tülekedő való élettől elszigetelt, 
mint amilyen maga a Rokokó volt, de éppen 
az adta meg neki azt a föld fö ött lebegő, 
álomszerű m ü v é z i hangulatot. Hadd konfe-
ráljon a huncut kis Ámor, aki Lancret fest-
ményein pajkoskodott, gyapjas báránykákról 
énekeljenek dalokat a selyemruhás, gödrös 
arcú pásztorleánykék, akiket Boucher kreált, 
Fragonard gömbölyű bokáju Dafnisza és 
Kloéja ugrándozzék Afrodité szobra körül és 
a maga jámborul frivol inirikáival, lágy mad-
rigáljaival. gitáros szonettjeivel vonuljon fó! 
a kis opera-társulat, ahogyan eit valamikor 

Radó Teri 
Lomb-szinpad : „Prológ" 
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rok, — mind ez olyan szabályosan ro-
kokó volt, mint a pinty.De aztán jöttek a 
szereplők. Nagyon jók voltak Ez volt a baj, 
hogy nagyon is jók voltak. Tiz perc múlva 
az első tetszés elfújta az egész rokokó-
fátylat, mint a ködöt és ott állott a kö-
zönség előtt a — régi Nagy Endre-ka-
baré. Ámorról kiderült, hogy ő a Radó 
Teri, a Peleskei nótáriusról, hogy ő a 
Kabók, Pierrot-ról, hogy ő a változat-

lanul nagyszerű Gábor 
Jóska és a piros sarkú 
márkiról, hogy ő a mindig 
kedves Szentmihályi. És 
hiába öltözött selyem-
ruhába, Halász Gitta, a 
pacsirta-hangu Halász 
Gitta volt és a Zahler 
Magda, Váradi Olga, Ibolyi 
Marianne, Kálmán Erzsi, 
Dénes Gyurka, a kis Pethes, 
Czobor, no és uj büszke-
ségünk: Pécsi Blanka, — 
a mesterségesen megte-
remtett ligeti rokokóban 
ők mind eleven, friss való-
ságok voltak: egy pesti 
kabaré tehetséges, jókedvű 
gárdája. 

És ha mér igy kiütközött 
a Nagy Endre-kabaré. — 
akkor hát halljuk a Nagy 
Endrét is. A telt ház kö-
zönségben akadt egy 
ur, aki fölfedezte a hangtölcsért, amelyen 
Czobor szokta a Telefon Hírmondó 
tréfáit harsogni, odalopózott és bele-
kiáltotta : 

- Halljuk Nagy Endrét I 
És ezzel nekem befellegzett. A cse-

resznyéimet Tahiban most már szedheti, 
aki akarja, nekem minden este oda kell 
ál lanom a szép rokokó keretbe,a l<arcsu 
márvány-vázák, szobrok, virággirlandok 
közé és csámpásan meghajolva, két 
kezemet összefonva kell kezdenem az 
előadást: 

— Tisztelt hölgyeim és uraim . . . . 
A Lomb-szinház most már nekem is 

Nagy Endre-kabaré lett, egész este füle-
lek, mikor van vége a számnak, hogy 
folytassam a konferanszomat és most 
már előadás végén magam kérdem ma-
gamtól a fejemtt vakarva: — Miért csi-
náltam? 

Hová szerződtek el a növendékek? 
Még az iskolaév be sem fejeződött, máris 

egy egész csomó növendék kapott szerződést. 
Itt adjuk a szerződött növendékek névsorát : 

Kalotai (Aka-
démia) Vígszín-
ház, Horányi 
Vali (Akadémia) 
Vígszínház. Béla 
Miklós (Akadé-
mia) Vígszínház. 
Gonda József 
(Akadémia) Re-
naissance, Had-
házy Kamilla 
(Akadémia) Re-
naissance. Sze-
pessy Kálmán 
(Egyesületi) Víg-
színház. Verebes 
Ernő (Rákosi) 
BlahaLujzaSzin-
ház. Philippi Irén 
(Rákosi) Belvá-
rosi Szinház.Pefi 
Sándor (Rózsa-
hegyi) Apolló 
Színpad. 

Kabók Gvőző 
mint Peleskei nótárius 

Lomb-
szinpad 

Angelo foto 

Káin Erzsi 
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Tanay szerencséje 
vagy 

mire jó a képviselőválasztás? 
A dolog ott kezdődik, hogy Sebestyén Géza 

kénytelen volt Miskolcon zálogba hagyni 
drámai társulatát, mert tartozott még a bér-
letnek néhány estével. A dráma tehát ott-

„ . . . még az utolsó kortinahuzó Is becsípett" 

Szakmáry rajza 

maradt, de Sebestyén azért gondoskodott 
változatosságról is, ezért leszerződtette Tanay 
Frigyest négy esti vendégszereplésre. Tanay 
le is ment és a társulat Miskolcon rekedt 
tagjai nagy remények közepette vártak rá, 
mert régi ősi szokás szerint, ha Tanay lement 
Miskolcra vendégszerepelni, még az utolsó 
kortinahuzó is becsípett. 

A. vidám napoknak azonban elébe vágott 
Sebestyén Géza, aki az utazás előtt gyön-
géden megfogta Tanayt a gomblyukánál és 
kérlelni kezdte : 

— Nézd Fricikém, én tudom, hogy az 
emberre ráfér néha egy kis bor, de igérd 
meg, hogy most nem isztok. Mert azelőtt 
legalább ott voltam én is vigyázni, mig most 
megtörténhetik, hogy átisszátok a napot és 
nem lesz előadás. 

— Nem történhetik meg — fogadkozott a 
vendégművész — mert olyan igaz, mint ahogy 
Tanay Frigyesnek hivnak, hogy miskolci 
vendégszereplésem egész ideje alatt nem 
lesz iva ! 

Ezzel leutazott Miskolcra és megtörtént, 
amire még nem volt példa, Tanay vendég-
szereplésének mind a négy estéjén józan 
volt a társulat. Sebestyén minden este tele-
fonon beszélt Miskolccal és minden egyes 
esetben megnyugtató választ kapott. Mikor 
vége volt az utolsó vendégszereplésnek is, 
Tanay igy szólt : 

— No gyerekek, eddig tartott a fogadalom. 
Hanem most aztán ki az Avasra ! 

Előadás után egy fél órával már az egész 
társaság kint volt az Avason. 

— Mivel szolgálhatunk ? — kérdezték szol-
gálatkészen a jókedvű művészt. 

— Mivel ? Hozzanak nekem két üveg 
málnaszörpöt. 

Egy perc múlva ott állt Tanay előtt a két 
két üveg málnaszörp. 

— Micsoda Ízléstelen móka ez ? — mél-
tatlankodott Tanay. Azért jöttem én az Avasra, 
hogy málnaszörpöt igyam ? Ide abból a 
kéknyelűből ! 

Most következett azonban a megrökönyö-
dés. Maga a tulajdonos jött elő és szomorú 
hangon válaszolt : 

„ . . . azért jöttem én az Avasra, hogy málnaszörpöt 
igyam ?" 

Szakmáry rajza 

— Legnagyobb sajnálatunkra abból ma 
nem szolgálhatunk, mert a képviselőválasz-
tások miatt álta'ános szesztilalom van. 

DIREKTOR ÉS TENO-
RISTA. A Fészek-kör kár-
tyaszobájában Sebestyén 
Géza alsózik egy tenoris-
tával. Játék végén mind-
ketten összeszámítják a 
poentjaikat. 

— Szóval kapok 24 ko-
ronát — mondja Sebestyén. 

— Csak 14-et kapsz — feleli határozottan 
a tenorista. 

— Hogyan, hiszen 24 poen a differencia. 
— De ha mondom, hogy csak 14-et kapsz. 
— Miért? 
— Mert nincs több ! — és átnyújtotta Se-

bestyénnek a 14 koronát. 
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Lakos Vilma 
a „Koldusgróf"-ban 

Vilmácska fiuruhában végiglovagolt a szín-
padon az édesapja hátán, majd leszedték 
onnan, olyan aranyos volt. Aztán a Király 
Színházban Fényes Annuskával a Jánoskát 
játszotta, ebben olyan népszerű lett, mint egy 
nagy primadonna. Most hosszú szünet kö-
vetkezik, sok-sok esztendő. 

Elvitték a vidéki városokba, hogy ott is 
megcsodálhassák és Amerikába is hívták, de 
nem engedték a szülei a kisleányukat, nem 
tudtak elválni tőle . . . Egyszeresek mégis 
el kellett válni. Vilmácska férjhez ment. Husz 
éves volt. Mit vitt a lelkében, ki se tudhatja, 
csak az égben, ahol talán most vallatja a 
Jóisten : miért tetted, kisleányom ? Hallom a 
feleletet is : nem tudom, Istenke. Kellett. A 
Jóisten megsimogatja a szőke haját és jósá-
gosan nézegeti, aztán csoda történik. Vil-
mácska hirtelen megint kisleány lesz, kék 
szemű és daloló, mosolygó arcú, kacagó 
baba és akik azóta meghaltak és felkerültek 
az égbe, tapsra ütik a tenyerüket és Vilmácska 
dalolni kezd : 

„Tündér a szerelem, 
Tündér fejedelem ..." 

Vilmácska csak táncol, táncol, addig táncol, 
amíg el nem szédül és mire felébred, elfelejti, 
hogy ott lenn is járt a földön, ahonnan 
Jánoska dalával együtt elszállt a boldogság 
is, ahol minden csak fájdalom és diszhar-
mónia . . , 

Tün dér a sze-re - Lem 

Egyszer veit, hol nem volt, volt egyszer 
egy kicsike picike kisleány. Szőke volt és 
négyéves és olyan ennivalóan aranyos, hogy 
azt ki sem lehet mondani és le sem lehet 
irni, csak visszaemlékezni rája. A Jóistenke 
ajándéka volt ez a kis baba, aki a színpad-
ról aranyozta az emberek szivét, akik látták. 
Táncolt és dalolt, karmester intésére, taktusra 
és kottára a nagy színészek között és képes-
lapokat nyomtattak róla, újságokba kiírták a 
nevét, a mamájának pénzt fizettek, amiért 
megengedte, hogy a kisleány a színházban 
játsszon és mindenki azt mondta : nohát, 
milyen boldog lehet egy anya, akinek ilyen 
gyereke van. 

Négyéves volt Lakos Vilma, amikor először 
föllépett a Népszínházban, ahová a nénje 
vitte el, aki szinésznövendék volt az Aka-
démián. 

És innen kezdve komoly élettörté-
nete van a kis Vilmának. A Magyar Szín-
házban Ferenczi Károllyal együtt játszott a 
Koldusgrófban, ráült az édesapja hátára és 
a papa énekelte a földön, mint a kiscocó : 

„Fogd meg kedves gyermekem 
Az apádat ügyesen . . . " 

Lakos Vilma 
a „Jánoská"-ban 
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Berczy Géza és Horányi Valéria 
V'gszlnház: „Nincs elvámolni valója?" 

Mészöly felvételei 

Dénes György 

szedelmes és 
még az sem pa-
naszkodik miatta 
aki keresztül 
esett rajta. 

A bohózat me-
séjét mindenki 
ismeri, aki szín-
házba jár, mégis 
elmondjuk pár 
szóval a cselek-

H. Balla Mariska mény gerincét. 
La Boul ur ret-

tenetesen szerelmes egy gyönyörű 
kis párisi leányba, aki azonban nem 
szereti és máshoz megy feleségül. 
Az elkeseredett fiatalember minden-
áron megakarja akadályozni, hogy 
a feleség valóban a tényleges é j 
megcáfolhatatlan felesége legyen a 
konkurrensnek és erre felhasznál 
egy ötletet, amelyet a leány apjától 
kap. Felül ugyanarra a vonatra, 

Szerémy Zultán amelyen a fiatal pár nászútra megy 
és a nászutasok fülkéjébe időnként 

bekiált : Nincs valami elvámolni valója ? Termé-
szetesen a stílszerűség kedvéért még fináncnak is 
öltözik. Hogy ebből milyen házassági bonyodalom 
származik, azt el sem képzelhetjük, legjobb szemé-
lyesen meggyőződni róla a Vígszínházban. A férj-

Nincs 
elvámolni való fa? 

Csak a címet kell hallani és máris széles mosolyra 
illetőleg — egészen bátran mondhatjuk — kacagásra haj-
lik az arc. Soha még annyit nem nevettek színdarabon, 
mint a Vígszínházban, Georges Feydeau nagyszerű bo-
hózatán, amelyet husz év előtt adtak először a Vígszín-
házban és azóta mindig felújították, valahányszor érezték, 

-hogy most a közönségnek valami rend-
kívüli mulattató estére van szüksége. 

A francia bohózatnál nem szokat-
lan a humor Ugyebár, de amennyit a 
„Nincs valami elvámojni valója" össze-
halmoz, az igazén példátlan. Mint egy 
óriási, két és fél órán át tartó nevető 
orkán, olyan a nézőtér képe az előadás 
alatt. Még fel sem ocsúdik az ember 
az egyik frappáns bohózati helyzet ko-
mikumának hatásából, már ujabb el-
lenállhatatlan munkája akad a nevető-
izmoknak. És ez így 
megy három felvo-
náson keresztül. 
Nem túlzás, ha azt 
mondják, ezt már 
kibírni is alig lehet, 
mert akadtak már 
olyanok, akik való-
sággal nevetőroha-
mot kaptak előadás 
alatt. Szerencsére ez 
a roham nem ve-



SZÍNHÁZI ÉLET 19 

Tanay Frigyes 

nek sok megpróbálta-
táson és sok üldözésen 
kell keresztülmennie, 
amig végre legyőzheti 
La Boul urat, aki eb-
ben az intrikus szere-
pében igazán nem vég-
zett Istennek tetsző fel-
adatot és éppen ezért el 
is vette méltó bünte-
tését. 

A darab főszerepét 
La Boul-t ezúttal Gőfh 
Sándor játszotta ellen-
állhatatlan humorral, a 
groteszk komikum leg-
szélső határán és mind 
azonáltal a legválogatottabb művészi eszkö-
zökkel. Minden szava, minden mozdulata 
harsogó kacagás — soha még ennyire mu-
latságos és ennyire frappáns humoru nem 
volt ez a kiváló művész, akinél nem lehet 
eléggé csodálni a drámai és bohózati szín-
játszó művészet egyenlő mértékű képessé-
geit. 

A darabban La Boul-on kivül is csupa 
nagy és hálás szerep van, amelyeket a szín-
ház legelső erői játszottak. Makay Margit el-
ragadóan bájos asszonykája Lázár Mária, 
Mikes Magda, Ballá Máriska alakításai, Ta-

nay Frigyes nagyszerű figurája Szerémy Zolién 
frappáns hatású, tevekereskedője, Vendrey, Ba~ 
lassa, Dénes György, Berczy Géza és az elő-
adás valamennyi szereplője arra törekedett, hogy 
a régi Nincs elvámolni válóját előadásokra ne 
hozzanak szégyent. És ez a törekvés a legtel-
jesebb mértékben sikerült is, mert ilyen tempójú 
és ilyen művészi felépítésű bohózatelőadást 
még a Vígszínház kényes és szakértő ízlésű 
közönsége is régen látott mér I 

A repriz sikerét mi sem jellemzi jobban, mint-
hogy — tekintet nélkül a juniusra —minden elő-
adást utolsó helyig eladott ház tapsol végig. Az 
előadás rendezése Szilágyi Vilmosnak művészetét 

dicséri. 
Egész Európában ki-

vételes értéket jelent-
het a Vígszínház víg-
játék társulata. Való-
ban a jókedv, az ezer 
színben csillogó humor, 
a pajzánság, Bohémia 
papjai a társulat tagjai, 
Ugy játszanak például 
egy francia vígjátékot 
végig, hogy Párisban, 
párisi színészek igazán 
nem vehetnék fel velük 
a versenyt. 

Qóth Sándor 
Vígszínház: .Nincs 
elvámolni va ló j i ? " 

Mészöly felvételei 

s a 

Kertész Dezsfi 
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Intervju Max Pregerrel a pályaudvaron 
A nyár szenzációja, hogy Max Preger 

a legkiválóbb bécsi, berlnii, drezdai és 
müncheni operaénekeseiket elhozza vendég-
szerepelni a Városi Színházba, iÁbrányi 
Emil, a Városi kitünS direktora, ezzel a 
vendégjátékosok uj tipusát: a népszerű 
külföldi staggione-t teremti meg. A napi-
lapok már jelezték a vendégszereplés hí-
rét, a Siinházi Élet pedig most bő és 
részletes beszámolót ad itt róla. Az ada-
tokat Preger Miksától kaptuk, akit a pá-
lyaudvaron sikerült munkatársunknak meg-
ántervjuvolnia. Max Preger a napokban 
Bécsből Budapesten á t Berlinbe utazott 
s mi kimentünk a pályaudvarra, hogy t e 
Szeljünk vele. Zsulolva volt az expressz, 
nagyszerű, szőke osztrák és német nöigye-
ket hozott és bécsi sibereket, pár antani 
unitormis is megcsillant a kupék ablaka 
mlögött. Csak kevesen szálltak le, a leg-
több utasa az expressznek Berlinbe megy. 

Max Preger egy elsőosztályu kocsi hág-
csóján fogadta a Színházi Élet munkatár-
sát. Zengett az egész pályaudvar, lokomo-
tivok zúgtak és pihegtek, sisteregtek, és 
rövid rikotokban tört ki belőlük a gőz; 
hordárok kiabáltak, utasok veszekedtek, lár-
mázták és ebben a kaotikus zengéstoen — 
megkezdtük az intervjut. 

— Imádok mindent, — mondta Preger 
ur, — ami uj és szeretek minden ujat 
meg is csinálni. Már nagyon régen élt 
bennem1 a terv, hogy időnkint a budapesti 
Vigszinházban operaelőadásokat tartsunk. 
Tárgyalásba is bocsátkoztam Roobz Imre 
igazgatóval és lényegileg sikerült is megál-
lapodásra jutnunk. Le akartam hozni mstgém 
mai a bécsi állami Opera zenekarát,' aimii 
azonban sajnos nem sikerült, mert közben 
nagyrészük átvitorlázott Délamerikába. A bu-
dapesti Magyar Királyi Operaház zene-
kara pedig különböző okoknál fogva nem 
volt kapható. így azután a Vígszínházzal 
kötött szerződést kénytelen voltam vissza-
vonni és helyette a Városi Színházhoz tér-
tem at, ahol ma már Wlassics báróval a 
megállapodás minden pontját fixiroztuk. 

— Nem tartja igazgató ur, későnek ezt 
a vendégszereplést? 

— Nem tagadom, magtem is kissé ne-
héznek látom, de nagyon biztatnak avval, 
hogy Budapesten a tánciskolában is 
lehet színházat csinálni. A Városi Színház 
pénztárosnője, a népszerű Irén kisasszony, 
akihez, — mint legkompetensebb torum-
hoz — ebben a kérdésben tanácsért for-
dultam, szintén biztatott: 

— Egész bátran jöhet a direktor ur 
Budapestre, mert i t t a kánikulában is lehet 
színházat csinálni, ha az előadás jó é s . . . 
olcsó! 

— Akkor Iönnek igazgató ur, nem igen 
lehet kétsége a zsúfolt házak miatt, mert 

feltesszük, hogy elsőrangú előadásokat fog 
produkálni. 

— Hát ami az előadások jóságát illeti, 
arra csak azt válaszolhatom, hogy tőlem 
telhetőleg iparkodni fogok. Huszonkét el-

•sörangu külföldi vendéget hozok. Ezek kö-
zött van Németország három legelső Teno-
ristája: t ntz K/"u >s, a müncheni hőstenor 
Tinódi Pattiéra aki méltán viseli a »leg-
szebb európai térti« jelzőt. O egyike 
Európa legszebbhangu lirai lenorainak. R 
harmadik tenorista csillagom pedig Richard 
1 "über, aki nemrég tette le a vizsgát a bu-
dapesti közönség előtt abból, hogy Ai lesz 
valaha Piccavor utódja. Baritonistáim: Jer-
ger Alfréd, a mult évi emlékezetes bécsi 
Wagner-ciklusom Wosánja és Scarpriaje; 
a hatalmas hangú, ugyancsak bécsi Joseph 
C.roenen és Paul Schutzendorf. 

— És kik! lesznek a női szereplők? 
— Hát mit mondjak önnek. Római dia-

dalai után Demia Reinhardt egyenesen 
Budapestre jön. Rómában együtt énekelt 
Haber Rózával és e'.ég ha annyit mondok, 
hogy számításom szerint Budapestről je-
ritza Mária dicsőségével fog távozni. 
másik primadonnám is elsőrangú. Az olasz 
Mafalda SalvaUnit hozom mlagámmál. O 
lesz a budapesti Parasztbecsület torróvérü 
Samtunája és a Tosca megszemélyesítője. 
Meglepelfésnek tartogatom még liüngbaus! 
kf.maraenekesnőt, akit minden bizonnyal 
már a jövő évi főszezonban, mint egyik 
legkiválóbb primadonnát fogjuk viszont-
látni. Ez azonban még korántsem min-
den. ilt lesz még a Pillangó kisasszony és 
a Mieaeia. szerepében az elragadóan 
bájos, ezüsthangu Hed\'ig Debiicka, to-
vábbá Alene Santem, a lipcsei Opera 
Carmenje és a hatalmas altista Kittel Her-
mina. Magammal hozom még ezenkívül a 
csicsergő hangú, kedvei kis Grethe Ivano-
vitsot is. Egyelőre még csak annyit mon-
dok, l égy nem ez lesz a legrosszabb szin-
! áz. 

Direktor ur előbb beszélt az olcsóság-
ról. Hát "z ón társulatának vendégsze-
replése alatt, nem az.Operaházi Jerilza aruk 
lesznek érvényben? 

— De hová gondol? Szó sincs róla! 
Hiszen akkor inkább nem is jönnék Bu-
dapester. Még harmadakkora árak sem 
lesznek!. A Városi Színháznak olyan ha-
talmas nézőtere van, hogy minden rizikó 
nélkül megengedhetem magamnak azt a 
luxust, hogy egy thealrális olcsósági hul-
lámot gördítsek a gyanútlan Budapest nya-
kába. Egy páholy, amely Jeritzáék ven-
dégjátéka alatt az Operában husz-huszon-
ötezer koronába is telekerült, nálunk leg-
feljebb ezernyolcszáz koronába, 'vagy még 
annál is kevesebbe fog kerülni. Hogy még 
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gy eklatáns példát ragadjak ki, egy zsö-
je első sor az Operában, Jeritzáék alatt 
zerha lszá"negyvennyolc korona volt Ugyan-
z a hely, a Városi Színházban, a mi ven-
égszereplésünk alatt mindössze ötszáz KO-
onába fog kerülni. Tizenhét estén Mt a 
isemberek ötven-hatvan koronáén meg-
zerezhetik maguknak azt az élvezetei, 
ogy a felsorolt nagyszerű művészeket leg-
3bb alakításaikban láthassák. 

— Direktor ur, nem ]él Budapesten, az 
gynevezett hplei lei-töl, ahogy önöknél 
teriinben a »lecsuszús«-t nevezik? 

— Kedves Barátom, számomra ezek a 
jrnék, nem mások, mint uri passziók. Más 

pénzéért sportol. En turnézom. h leg-
tolsó budapesti Királydljon egymillió ko-
onávaWfctaktam meg Balbinust. Monda-, 
om ser f f^e l l talán, hogy a versenyt jó-
löre biztositölt három odds-al megnyertem. 
\á r most azt kérdem öntől, n'ncs-e iga-
am, ha erre a telivér énekes mezőnyre, 
mit itc részben felsorakoztattam kétmilliót 
elteszek. Äz esélyek pedig olyanok, isogy 

kétmilliós befektetés nem is tűnik tel 
ockázatnak. Magam ugy vagyok, hogy a 

legnagyobb gyönyörrel veszitek el egy-kcét 
milliót, ha élvezem az előadásokat. En 
vagyok az előadásaim leghálásabb pub-
likuma. Egyben azonban a leghiresebD itöz-
toeszólók közé is tartozom. Egy izben, ami-
kor, — nem is olyan régen, Böhmen Buda-
pesten Mefisztó boralát énekelte, hangosan 
iközbekiálltottam : 

— »Kolosszális egy fiu, ez a német!« 
— Sohasem fogom elfelejteni az ezután 

következő fergeteges tapsot. Ez az isteni mu-
fcsika, amit a tapsok csináltak, mintha még 
ftia is verdesné boldog dobhártyámat. 

— Említésre méltó még, hogy az én 
vendégszerepléseimnél, rendszerint csak a 
közönség jés a színészek kerestek. Jómagam 
megengedhetem magamnak, azt a luxust, 
hogy a ráfizetésekből éljek. Utóvégre ez setn 
tegészen utolsó dolog. Pláne most nyáron, 
amikor egy-egj óriási Holland és Skandináv 
turné előtt állok. 

— Kik lesznek direktor ur dirigenséi? 
— Ebben is hozok némi változatosságot. 

Egy külföldi és két magyar karmesterem 
lesz. Nyolc estén át Relchenberger József 
a Bécsi Állami Opera első karnagya fog 

„A Gyermeknapon" 
'alter Ferencné, Kovács Mária, Tolnay Dusi, a Walter-gyerekek, dr. Scheyber Vilmosné, 

Lax Magda, Soltész Bözsi, hátul : Zoli és Jancsi 
Mészöly felvétele 
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'dirigálni. Két este jut azonkívül Str*ssr.er 
Istvánnak, a stockholmi Királyi Opera volt 
karnagyának is, aki most különben, mint 
önök is tudják Budapesten Időzik, két es 
tén át pedig Ábrányi Emil igazgató ve-
zénylő pálcája alatt tognak embereim dol-
gozni. Erősen foglalkozom avval a tervvel 
is, hogy egy előadást Márkus Dezsővel is 
dirigáltassak, ami csak méltányos volna, 
mert hát azokat az előadásokat, amelyeb-
ben a vendégszereplés alatt művészeim fel-
lépnek, csaknem tulnyomórészben ő taní-
totta be. Elárulhatom azt is, hogy vend-
dégjátékom utolsó előadását a Budapesti 
Újságírók Együlete, Kórház és Szanató-
rium alapja javára togom tartani. -Ennek az 
előadásnak a tiszta jövedelme őket illeti. 

— Amiket direktor ar itt elmondott, 
abból arra lehet következtetni, hogy meg-
jogja hosszabbítani a vendégjátékának elő-
re meghatározott időtartamát. 

— Ez sincs kizárva, de ha megengedi, 
erre csak a megnyitó előadáson telela'k. 
Minden további terv akkor ny«r végiéjes 
alapot. Akkor szivesen csevegek önnel b j -
vebben erről is. 

Még szerettem volna egyet-mási kér-
dezni Max Pregtrtöl, de sípolások hang-

zottak: indult a vonat. Max Preger rövid 
szivelyes bucsu után, sietve vonult visszi 
fülkéjébe. Még egyi éhes sipjelzés és i 
vonat mindinkább gyorsuló tempóban roboi 
ki az állomásról. Max Preger kihajol a, 
ablakból, meglobogtatja a zsebkendőjét é 
mosolyogva kiált ja: 

— Viszontlátásra!... 

ELŐLEGKÉRÉS AKADÁ 
LYOKKAL. Mariházy Kál 
mánhoz, a Kaposvári Szinhá 
igazgatójához, huszonötödiki 
táján, halk, diserét kopogá 
után benyit Bardh .^zse f , i 
szinház főrendea iSr Mari 

házy éppen távozni akart és a kabátját gom 
bolta. Azonban Baróty alig lépett be a szo 
bába, máris sarkonfordult és indult kifelé. 

— Akartál tőlem valamit Jóska ? — kéi 
dezte csodálkozva Mariházy. 

— Előleget akartam kérni — szólt szomc 
ruan Baráti — de, ha te már előre „begom 
bolódzól", akkor jobb, ha szó nélkül tá 
vozom. 

„A Gyermeknapon" 
Uszofebrienné, Weisz Alice, Herezeg Mórné, Báró Herczogné, Frey Celeszta, Münk Péterm 

Sándor Andriska, Böhmné, Salamon Tivadarné 
Mészöly felvéti 
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iyafl, Pipi és Kukuru 
. (Szomorú berlini levél) 

Irta: FAZEKAS IMRE 

Berlin, 1922. május végén. 
Két évvel ezelőtt Balatonfüreden nya-

iltam Gvafival é s Pipivel együtt. Gyafit 
yárfés Dezsőnek hivták; Pipit Magyari 
ajosnak. (Ezzel a címzéssel kapták a 
ostát, de azért az igazi, a valóságos 
evük, mégis csak Gyafi ur és Pipi ur 
alt a szál loda személyzete előtt isi) 
yafi akkor már búcsúzott az élettől, 
em kapott elég levegőt fáradt, korán 
iegfo8zlott tüdejébe, Pipi 42 éves volt 
- legfeljebb harmincat hittem el róla — 
î Pipi akkor akarta elkezdeni az — 
letet. Gyafi szidta az orvosokat. Azt 
londta: — „Temetkezési vállalkozók 1" 
ipi azt mondta: — „Eddigminden, amit 
ttem, tévedés volt I" . . . É s egy hold-
lágos estén, c igányszó mellett, drága, 
ágyadt ellágyulással feleségül kérte a 
uthi-leányt. Nagy szenzáci volt. A Csor-
s Gyula egy kopott, öreg cserfához 
5lve hallgatta másnap reggel az el-
gyzés hirét. Nagyon nagyot nevetett a 
irre, addig nevetett, amíg kicsordult két 
:eme sarkából a könnye. Csupa meg-
atódottság volt C8ortos. ő szerette leg-
igebb idő óta és legjobban Pipit . . . 
eckesen. gúnyosan járta aznap délelőtt 
strandot Pipi a Guthi leánnyal. Gvafi 

adon ült. Nem igen birta már a járást, 
ézett, sokéig nézett 
ipi után. Felém for-
Lilt, férehuzott szájjal 
svetett : 
— Én — mondta — 

î egy kis szerencsém 
sz, legalább 100 évet 
e k l . . . De azt lefo 
idom, hogy Pipi leg-
ább 200 évig él még! 
Gyafit nyár vége felé 

vitte Füredről a sió 
ki hajó. Pesten egy 
ssé megpihent é s le-
iukott szemmel, bucsu 
ílkül, némán felszállt 
:után a pesti határ-
in öreg, koDOtt kön-
sü Charon csolnak-
ra . . . Viszi, viszi a 
t o l n a k . . . Hol köt ki 
île? 
A száz évből egy év 

lett, 

A kétszáz évből kettő. 
Már viszi a csolnak Pipit is. Innen, 

Berlinből nézek utánatok. Gyafikám I 
Pipikém ! . . . Halljátok? . . . Csókollak 
benneteket, csöndes, drága barátaim az 
örökkévalóság vizein I . . . Itt, a munka, 
a soha nem pihenés örök zajában mon-
dom el mégegyszer a neveteket és köny-
nyel, méla szomorúsággal ideirom harma-
diknak kis szolgálótok nevét, Kukuru-ét 
is. Ugy olvasom meggyötört szememmel, 
hogy ő is veletek van már — huszonhét 
éves — Horváth Sándor, A Magyar Szín-
ház tagjai (Ott Kukuru nak ismerte min-
denki) Kicsinyke volt, törékeny, szőke 
és bosszantóan elegáns. A „Sasfiók"-ot 
akarta játszani é s egy huszárkedelt 
pirinyó szerepében ragyogott fel a desz-
kákon, amikor utoljára láttam. Nyegle 
szalutáció közben azt mondta egy másik 
kadettnek: — „Csaul . . . Szevasz!" . . . 
Ez volt minden, amit színpadon hallottam 
tőle. Álmairól a lakásomon beszélt, 
ahová azért jött, hogy megkérjen, írjak 
s iámára egy nagyon nagy szerepet. Azt 
mondta, már csak bennem bízik . . . 
Megígértem. . . Halló! . . . H é ! , . . Kuku-
rukám ! . . . Megálljon egy szóra ! . . . Em-
lékszem az ön kérésére, nem felejtettem 
el, istenbizony, nem 1 . . . Csak, c s a k , . . . 
jaj, irgalmas i s t e n k é m , . . . most mit csi-
náljak? Hát most már , . . . drága kis 
Kukuru, . . . most mit tegyek?. . . 

Báró Hatvany Ferenc festi Somogyi Nusi p o r t r é j á t 
Mészöly felvétele 
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A legte&eiségesebb növenáétccR 

(jonda Józset: 
Könyves Tóth Et2 

tinóm, diticrcnciá 
egyéniség. Nagyo 
sokra tartóin. Beess 
löm és szere.em. Csí 
azért haragszom r 
hogy mikor a Kam 
liés hölgyben vizsg 
zott, megrikator 
Könyves Tóth Erz 
elmélyülő komoly m 
vészna, aki a szinpai 
rői mindig azt tog; 
csinálni a közönsé; 
gel, amit akar. H 
sza ad mondanom 
szuggesztív e eje VE 
a játékának. 

Mint az elmúlt esztendő nyarán, mosi 
is meg akartuk szavaztatni a szini-
hövendékeket, hogy kit tartanuk tiiaguk 
közt a legtehetségesebbnek? Szavazólapo-
kat osztottunk szét köztük, a titkos szn-
'vazás azonban csúfos kudarccal végződött. 
Ä szavazók ugyianis csaknem1 kivétel nél-
kül a sa já t nevűket irták a szavazácédu-
lára. At kellett térnünk a nyílt szavazásra, 
melynek eredményét itt közöljük: 

Ä Színművészeti Akadémián a két leg-
tehetségesebb növendék Könyves Tóth 
Erzsi és Gonda József; a Szinészegyesületi 
iskolában Juristovsky Erzsi és Benkö Mik-
lós; Rákosi Szidi iskolájában Szeghalmy 
Erzsébet és Kovács Károly, Rózsahegyi 

Kálmán iskolájában Molnár Valy és Sz 
benyi Sándor. Ä Alattyasovszky tilmisköl 
ban Gábor Margit. Ezek kilencen aratták 
vizsgaelőadásokon a legnagyobb sikerekc 
ezektől várnak a tanárok a legtöbbet, c 
azok, akiket ugy emlegletnek, mint a jtö\ 
csillagait'. 

Megkértük őket, hogy nyilatkozzam 
egymásról, ki milyen színésznek1 tart ja 
társát? Meg kell állapitanunk, hogy re 
gyon jóakaratú ak a növendékek és nagyc 
szeretik egymást. Itt adjuk a nyilatkozati 
kat: 

Könyves Tóth Erzsi : 
Nagyon tehetséges növendék volt -

tnert most már csak volt — Gonda Józse 
de, hogy milyen szlinész lesz, '— me 
az még' csak lesz—aztj nem tudom. Äkki 

már a közönség it 
véleményt mondat 
Én nagyon sokra bi 
eiMöm, különösen1 i 
orgánuma és a 1 
széd-technikája te 
szik. És itt is, re 
gyon sok szerencs 
kivánok neki. 

Juristovsky Erzs: 
Benkö Miklós ko 

légám hatalmas te 
metiü, erős tizikum 
ttn e , de azt hiszen 
a tehetsége még n< 
qíjobb és izmosa'bt 
őt! meg1- És nagyc 
hogy helyesen ítéltei 
öt meg. Bn ragyc 
szeietném, ha máso 
is igy ítélnék meg. 

Akik iskolatársaik szerint a legtehetségesebb nöiende'kek: 
Fenn : Juristovsky Erzsi, Könyves Tóth Erzsi, Molnár Vally 

lenn : Szeghalmy Erzsébet Mészöly felv, 
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Benkö Miklós: 
Juristovsky Erzsivel az Aranyemberben 

lenségek vagyunk, a Dolovai nábob lár.yá-
n jóbarátok. Az egyik próbán össze-
szünk, a másik uflán kibékülünk. Nem 
dom, mi ennek az oka? De az biztos, 
gy ő a jobb színész. 

Szeghalmy Erzsébet : 
Kovács Károly több vizsgadarabban volt 
partnerem. Nagyon szeretem, mert na-
on tehetséges és nem bánnám, ha to-
bbra is együtt játszhatnánk. 

Kovács Károly: 
Csak egyet mondhatok: szeretnék oly<in 
színész lenni, amilyen jó színésznő Szcg-
btríy Erzsébet. Ffemélem, ő is ezt mondta 
am. Vagy inkább igy: szeretném, ha 
volna a Véleménye. 

kívánjuk nekik, hogy mindez igy is le-
gyen. ÄZ álmuk, vágyuk, reménységük mjnd 
teljesüljön és soha ne csalódjanak. 

(e- g.) 

A. nyaralási pályázat 
startja 

A nyaralási pályázatra beérkezett fény-
képek közlését mai számunkkal megkezdjük. 
Megismételve a pályázat féltételeit : 

a legszebb fürdőző nő, 
a legszebb csoport, 
a legvidámabb nyári jelenet 

képei vehetnek részt a nyaralási pályázatban, 
akár amatőr-, akár professzionista fotográfus 
a szerző. A képekkel együtt beküldendő a 
pályázó neve, lakcíme, valamint a felvétel 
helve és ideje is. 

Molnár Va'.y: 
Sok szerepemet 

szotiam Szebeny• 
incforral együtt. 0 
nden fenntartás néi-
i az iskola aisze. 
re éppen növendék-
saink szavazata a 
Ijobb bizonyíték. 
Izeretném, ha min-
níitt ugy szeetnék 

m'irit az iskola-
i és mindenkinek 
an • jó véleménye 
ne róla, mint ne-
í. En his e n , hogy 
I lesz. 

S zebenfi Sándor: 
— Boldog vagyok, 
iy én lehelek az 
3, aki a nyilvános-

előtt nyilatkozik 
Inár Valyról. O az 
zinésznö, aki gyor-

tog karriert csi-
ni, mert minden 
léke megvan hoz-

szép megjelenés, 
[í;szerü orgánuméi 
iló előadóké" ei-
. Mondják, hogy 

fiatalok irigyke-
k egymásra. Le-

De tőle nem 
y lek semm it, mert 
dent, ami ezen a 
yán szép és jő, 
jérdemel. 

* 

ízekét mondtáK a 
endékek és mi 

Akik iskolutúrsaik szerint a legtehetségesebb növendéaek : 
Fenn : Szebenyi Sándor, Benkő Miklós, Gonda József ; lenn : 

Kovács Károly (Mészöly felv.) 
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Bronz ökör 
A téli premiereket jellemző sikerrel mu-

tatta be szezonzáró műsorát az Apolló 
Színpad. 

Ä Góth-pár fölényes művészettel avarja 
a műsor claujává a Tizenharmadik para-
grafus reprizét. Góth Sándor a miniszter: 
»Slivonia Bismarckja« szerepében, aki be-
hozza a többnejüséget, mindvégig elegán-
san és jókedvűen adja a pozör államtértit!, 
mig G. Kertész Ella, a feleség négyszeres 
aiakjába annyi vidámságot, változatosságot 
tud beleönteni, hogy bámulatos. Külön ér-
dekesség elnézni, hogyan tudnak mindaket-
ten mulattatók lennfi.. s a könnrezésig nevet-
tetni, anélkül, hogy átlépnék a vígjáték 
decens hangulatát. 

A színlap legmeglepőbb cime a Bronz-
ökör. S csalucyan pompás rnegle-e:é ;,eket 
takar. Köváry" Gyula irt ï a Bronzökröt s 
remek egyéni humorából megint annyit 
adott, amennyi csak belefér egy tizenöt-
perces tréfa keretébe. Hirneves tudós szo-
bájában vagyunk. A bútorok mindegyike 
antik remekmű, s a műkincsek csodás hal-
mazában egyedül él a tiudós (tierczeg 
Jenő). Csengetés s gyönyörű, friss, illatos 

GRÓF LÁSZLÓ 
a nagyváradi szinház tagja 

Faragó felv. 

nagyvárosi asszony lép a régiségek kő 
A tudós megígérte, hogy megmutatja 
műkincseit. Az asszony (Haraszti Mi 
kissé elcsodálkozik a hideg fogadtatáson 
hovatovább bosszankodva veszi észre, hc 
a tudós benne meg sem látja a nőt, pu 
tán a tudományos érdeklődést. Sorra ker 
nek az összes ritkaságok: kínai könyv 
szerelemről, »ké'ezer év óta nem volt 
csukva, mióta a szerzője .nyitva hagyt 
továbbá Apist ábrázoló bronzökör, mel 
a művész halála miatt nem fejezhel 
be p még" számtalan érdekes műkincs, 
dekes, de csak a tudósnak. Az assz* 
nem azért jött ide, hogy elavult csői 
kat lásson, randevút várt. Azonban a iu< 
minden kitörésre és ájulásra érzéketlen r 
rad, mire a nő megvetőleg potonűti, 
hagyja: 

— Maga bronzökör! 
A második látogató: bájos fiatal lei 

(Kondor Iby ). Tényleg a műkincsekre 
váncsi, azonban a tudós már nem 1 
a nőknek. Mindazt végigcsinálja, ami' 
mástk nőnél elfelej 'ett, de most a kisle 
ijed meg: 

— Én azt hittem, hogy ritkaságokat 
mutogatni... 

— Beszélhetsz már nekem, cicám, tue 
mi kell nektek... Műkincs. 

A kisleány kétségbeesik, majdnem si 
mikor a tudós már ezt is komédiának i 
és még jobban közeledik, pofonüti. Mi 
végre kiszabadul mégegyszer kétségbee 
ten visszafordul : 

IMRE SÁNDOR 
a nagyváradi Magyar Szinház rendező 
akinek igen nagy rendezői sikerei voltali 
kolozsvári és az aradi színházaknál is. In 
Sándor komoly és értékes irodalmi műnk. 
ságot is fejt ki, darabokat fordit és állán 

cikkírója a váradi újságoknak. 
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— Maga, mag«... 
— Bronzökör... tudom... ezt már hal-

ottam ma egyszer... 
Mikor a tudós egyedül marad, rájön, 

íogy lorditva kellett volna csinálni, de 
iát ugylátszdk most sincs késő, meri az 
jsszony visszajön. I t tfelej tet te a keztyüjét. 
1 tudós most az előbb tanult recipe sze-
'int támadja meg, de megint csak pofon az 
>redmény. Mikor már "végképen lemond a 
lökről, visszajön a leány. I t t lelej tei te a 
ceztyüjét. Es jól végződik minden. Való-
iágos műkincs lesz a kisleány,, mint' feleség, 
ie jó is, mert becsukta a kétezer év óta 
íyitva álló könyvet és összetörte a bronz-
jkröt. 

Zágon István Cinege, az inspekció s citnen 
rt pompás t réfát , melyet Boros, Szenes 
Srnö és Berky Kató játszanak kitűnően, 
fts vidéki patikában O n e g e ur az inspek-
dós, mikor kétségbeesetten érkezik egy 
>eteg, f á j a foga. Csillapítót kér sürgősen, 
ízonbam Cinege rendes ember, előbb elvégzi 
i korábbi megrendeléseket. S a d d i j is 
izóvai tar t ja az éjszakai vendéget. Uj 
>eteg jön, fiatalasszony, a gyerekével a 
tarján. Tetszik neki a patikus, kellemesen 
ilbeszélgetnek s a szegény fogfájós már 
a pólyát harapja dil-
iében. Mikor már ne.n 
air ja tovább nekiront 
Jinegének : Cinege 
izonban szemtelen to-
akodónak szidja és 
lofonvágja. A pofon-
lak csodálatos hatása 
van, kiesik a beleg 
og. Cinege há romszáz 
íoronát kap a nagy-
szerű gyógyszerért. 

tiarmat'i Imre t é-
á ja a Féderweisz mu-
atságos t i védésről 
szól. Féderweisz ur 
jrvos helyett az egy 
sneiettel lejebb lakó 
igyvédhez téved be. 
: éderwe sznek a.riép-
>en ai u j inasát1 vár ja 
/alami in-baja van 
:s igy egész tei mé-
zeteknek ta lá l ja , hogy 
azért jött a doktor 
irhoz, mert inas. Sőt 
ossz inas. Közben 
negérkezik a doktor 
ír barátnője, aki nem 
nás, mint Féder-
weisz ielesége. Csak 
íosszu mulatságos 
ele.ietek során, a tél-
eértések, szójátékok 
valóságos á rada ta 
ítán derül ki a téve-
lés, a darabnak való-
izinüleg vólópör lesz 

• vége. Salamon Béla, Pártos Gusztáv, 
Berky Kató és G y dry Matild játsszák ezi 
a tréfát , amely a la t t valóságos nevetés-
vihar van a nézőtéren. 

A N. O. E. a Nögyülölök Országos Egye-
sülete csöndes magánlakásban gyűl össze 
s ál l összesen hat tagból, akik mind olyan 
nőgyülölők, hogy mikor egy nö téved közé-
jük, őt választják meg a N. 0 . E. elnöké-
nek. Salamon, Pártos, Áldori, Szenes, Ritka, 
Peti a nőgyülölök és tlollós Bora az el-
nöknő. 

A Feleségem és a Morfium aktuális 
tréfa. He'czeg jenő és Haraszti Mici a 
pesti nők között dühöngő Morfium-lázt kar-
rikirozzák ki pompásan. 

Siöllösi Rózsinak egyik dala Páris és 
a külföld nagyvárosainak a csemegéje, gyö-
nyörű francia sanzon. Magyar szövegét 
Harsányt Zsolt irta. 

Kondor Ibolya két dala szenzáció. 
Boross Géza kupiéi Ki vagyok énr me-

lyet Lukács Lászíló maszkjában ad elő 
s Nyilatkozom Génudról. Saásdy Aliz is 
sikert aratot t a Kész! Mehet! című dalocs-
kával. Áldori László pedig Hurmath — Lo-
sonczy dalát énekli nagyon szépen. 

Minden külön értesítés helyett : 
LESTYÁN SÁNDOR és GAÁL FRANCISKA 

házasságot kötöttek Angelo foto 
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INTIM PISTA, hogy ki volt az a 
külföldi ur, akit Molnár Ferenc tár-
saságában láttunk a Liliom, századik 
előadásán ? 

— Az az ur a Liliom angol nyelvű 
fordi ója volt, Mr. Glaser. Ő fordí-
totta a világhírű költői alkotást a 
new-yorki előadás számára. Glaser 
kimondottan azért jött Budapestre, 
hogy a Liliom magyar előadását 
meglássa. Az amerikai vendéget 
Molnárék a Gundel vendéglő terra-
szára vitték vacsorázni az előadás 
után. O t volt Hegedűs Guula is, 
aki a címszerepet annakidején kre-
álta. A vacsoránál felelevenítették 
annak a kitűnő vacsorának az em-
lékét, amelyet annakidején Hegedűs 
Gyuláné adott szintén amerikai 
vendégek tiszteletére. Jól tartotta 
őket többek között igazi magyaros 
turóscsuszával és a yankeeknek ugy 
izlet a dplog, hogy mozogni is alig 
birtak. Általános volt tehát az el-
képedés, mikor következő fogás 
gyanánt megint egy óriási tál turós-
csusza érkezett az asztalra. A tár-
saság c*ak akkor tért magához 
meghökkenéséből, mikor kiderült, 
hogy a csusza nem is csusza, ha-
nem remekül elkészített művészi 
parfait, amely a csalódásig hiven 
utánozta a csuszát, még a tejfölt is 
krémmel, még a töpőrtől is égetett 
cukorral. De. hogy visszatérjek a 
Liliomhoz, Glaser azt az igen ért-
hető kijelentést tette, hogy boldog 
lehet az a szerző, akinek ilyen szí-
nészei vannak és boldogok lehelnek 
az olnan színészek, akiknek ilyen 
szerző ír szerepet. Ennek mindenki 
zajosan helyeselt, különösen Makai 
Margit és férje, Márton Miksa. 

— Persze Jób és Roboz is jele 
voltak. 

— Jób Dani jelen volt, de Robo 
aznap nem volt Pesten. Másna 
érkezett meg Berlinből, ahol Blumer 
thallal volt randevúja. Blumentht 
kü'önben maga is Budapestre érkezi 
szombaton, még pedig igen illusztr 
társaságot hoz magával. Vele jö 
Mr. Lasky, az amerikai Famou 
Players című óriási filmtröszt müvt 
szeti igazgatója, Mr. Ralph Kean, 
Hamilton Theatrical Corporation e 
nöke és vele jön Amerika egyi 
legnagyobb színházi hatalmassági 
a mi mértékeink szerint mérhetetle 
színházi hatalom: Mr. Gilbert Mille 
a Frohman világcég elnöke. Ez 
négy ur együttvéve akkora vagyot 
képvisel, amely nem nagyon mara 
alatta Magyarország egész állán 
adósságának. 

— Miért is nem a magyaroké a 
a sok dollár. 

— Tudok olyan valakit aki net 
igyekszik a dollárokat magyc 
részre hódítani. Most kaptam level 
a new-yorki Metropolitan Operc 
House művésznőjétől, Annie Rose 
lettől, hogy a tél folyamán áthajóz\ 
az újvilágba, mert eleget kell tenn 
annak a szerződéinek, amely 
milánói Scala-szinházba köti néhán 
vendégeslére. Akkor aztán ellátogt 
Budapestre is Rákosi Szídinek kez 
csókolni, mert Annie Roselle net 
más, mint Gyenge Annus, a Rákos 
iskola egykori kis növendéke. 

— Hallottuk, hogy Medgyaszo 
Vilma is itthon van. 

— Ugy van. Megérkezésént 
hírére özönével kapta az itthoni fe 
lépési ajánlatokat, de egyiket sei 
fogadhatta el, mert pihenni jött ha2 
és július elsején már újra kezdi 
a külföldi munkát. 

— Mondja, mi történt a más 
illusztris vendéggel, Jeritza Mári 
val, hogy váratlanul lemondta 
vendégjátékát és elutazott Budapei 
ről? Mi volt itt a kulisszák mögöti 

— A művésznő elmondta néhár 



SZÍNHÁZI ÉLET 29 

itteni intim ismerősének, hogy néhány 
megjegyzés, amivel a kritikákban 
találkozott, nagyon rosszul esett 
neki és elkedvetlenítette. 

— És ha már illusztris vendégek-
ről van szó, mi van Petráss Sárival ? 

— Örömmel közölhetem, hogy ő 
már nem vendég, hanem megint 
magyar primadonna lett: leszerződött 
a Városi Színházhoz a jöv ï eszten-
dőre. Petráss Sári különben uti 
készülődésekkel van elfoglalva : a 
nyarat csak részben fogja pihenésre 
fordítani. m.ert nagyobb vendégkör-
utat tesz Cseh szlovákiában. 

— Csupa utazás, amit újságol. 
Nagy a forgalom. 

— Lépten-nyomon. Példának oká-
ért Pesten van Robert Jenő, a német-
országi magyar színigazgató, aki 
középeurópai szinházkirálynak kezdi 
magát hinni, mert Berlinben öt és 
Bécsben egy színháza van. És a 
jövő színházi szezonra, ahogy én 
be vagyok avatva, még több is lesz. 
Érdekelni fogja magukat, hogy Ber-
linben a színházainak a drama-
turgja is magyar ember, még pedig 
Ignotus, aki most állandóan künn 
él Németországban. Hazajött továbbá 
a pesti bakfisok bálványa, Petrovich 
Szveííszláv. A felesége S2üleihez jött 
egy kicsit pihenni Mátyásföldre. És 
még egy neves külföldi magyar van 
Budapesten : Bertha István, a Király 
Szinház volt karmestere, aki ismerő-
seit meglátogatni a svájci frank ha-
zájából érkezett haza: ő az első 
karmestere ugyinis a zürichi Ope-
rett Színháznak. 

— Viszont nemcsak a külföldi ma-
gyarok érkeznek haza, hanem az 
itthoniak is utaznak már nyaralni, 
ugye? 

— Lassanként bizony , már el-
szélednek az emberek. Éppen ma 
kaptam Swinemündeből képeslapot, 
amelyen Hollai Kamilla, Szirontoi 
Lhotka, Engel Fülöp, Gárdos Nelli 
és Lothar Stark vannak aláírva. 

— Itthon mi újság ? 
— Ami akad, az jó. Sebestyén 

Géza nagyon kedves ötlettel készül 
megünnepelni azt a tényt, hogy kó-
ristái között három is van olyan, 
aki az idén tölti be kóristáskodásá-
nak harmincadik esztendejét. Nagy 
müvészestély lesz Budán, amelynek 
„Napszámosok ünnepe" lesz a neve, 
és amelyen egész Budapest minden 
színházának nagyszerű művészei fel-
lépnek az érdemes kóristák javára. 

— Mit tud még 7 
— Újságolhatom, hogy Vaszari 

Piroskának fájt a foga. Elujságolta 
az Unió igazgatósági irodájában, 
mire a direkció elrendelte, hogy a 
fogorvosi költségeket az Unió pénz-
tára viselje. Egy rekordról ts beszá-
molhatok, amely a legkártyásabb 
nemzet, a magyar nemzet, hazájá-
ban is rekord. A rekordot Papp 
Jolán állította fel, a Renaissance 
Szinház művésznője, aki Bécsből 
repülőgépen jött haza Budapes're 
és útitársaival egész uton — bakko-
zott. 

— Családi események ? 
— Vannak. A mult héten folyt le 

Lestyán Sándor és Gál Franciska 
esküvője. Az esküvő nagyon kedves 
volt. Beöthy László és Miklós Andor 
voltak a tanuk. Mikor az ifjú jegyes-
pár megjelent a budai Vigadóban a 
kitűzött időre, kiderült, hogy az anya-
könyvi hivatalt előző napon áthelyez-
ték onnan a Várba. A társaság autó-
kon rohant tehát a Várba és záróra 
előtt az utolsó percben tudta csak 
elcsípni az anyakönyvvezetőt. A fiatal 
házaspár kitűnő kabala gyanánt 
könyvelte el, hogy a Várból lefelé 
jövet Kállay Tibor pénzügyminisz-
terrel találkoztak, aki az autójából 
intett nekik gratulációt. A szigeten 
Kosáry Emma óriási virágbokrétája 
várta őket. Azóta már Beilinben 
vannak nászuton. Még egy érdekes 
színházi házasságkötés történt a 
héten : Fodor Aranka, a hírneves 
operaénekesnő, feleségül ment Lé-
nárd Bélához, a Németországban 
működő magyar színészhez. És hogy 
még egy nagyon kedves családi ese-
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ményről beszámoljak : Ungerleider 
Mórt, a Projectograph vezérigazga-
tót, egy egészséges és erőshangu 
leánygyermekkel ajándékozta meg 
a felesége. A kisasszonyt Lilinek 
hívják és akármilyen fiatal, máris 
egyik legjobb párti Budapest szín-
házi világában. 

— Pletyka n i n c s ? 
— Van, de csak pletyka. Egy ba-

deni magyar társaság levélben kér-
dezte tőlem, hogy mi igaz, abból a 
Bécsben elterjedt hírből, hogy Hans 
Müller, a bécsi színműíró, a Tüzek 
pesti premierje alkalmából eljegyezte 
Darvas Lilit. Rögtön telefonoztam 
Darvas Lilinek, aki vidáman jelen-
tette ki, hogy eszeágában sincs férj-

hez menni. Név nélkül azonban 
olyan pletykát is mesélhetek, aminek 
alapja is van. Egy színházi dolgok-
hoz közel álló ur válik a feleségé-
től, hogy feleségül vehesse a fele-
sége legjobb barátnőjét. A két hölgy, 
mint hallom, már nem a legjobb 
barátnője egymásnak. Kezüket csó-
kolom. 

— Hova? 
— Megyek a Fészek-klubba, meg-

nézem az építkezést. A Fészek uj 
nyári helyiséget épít olasz árkádok-
kal, emeleti terraszokkal, és egyéb 
gyönyörűségekkel. A jövő hónap 
elején már házszentelés is lesz. Vi-
szontlátásra. 

Szinház a szigeten 
Szinte halljuk, amint két hét múlva tódul 

a nép a margitszigeti hidról és egyebet se 
lehet hallani, mint az elragadtatás és csodál-
kozás hangjait a főváros legújabb és leg-
művészibb nivóju nyári szórakozóhelyéről, 
amelynek neve : Sziget Színpad. A margit-
szigeti alsó vendéglőben lesz a Sziget Szín-
pad, amelyet Márkus László tervei szerint 
építenek meg. Régen gondoltak már arra, 
hogy Budapesten is megkellene csinálni azt 
a kertszinpadot, ami Párisban a Bois de 
Boulogneban a Marigny. A Margitsziget 
romantikus fekvésű, a csodaszép, természetes 
intérieur, az előkelő hangulat, mind alkal-
masak arra, hogy itt csinálják meg a buda-
pesti előkelő közönség elit színházát, amelyet 
büszkén lehessen megmutatni az idegenek-
nek is. A Sziget Színpad ugy külsőségekben, 
mint belső tartalomban egyesíteni fog mindent, 
ami nivó és művészet. A virágkertészet 
remekei és az előadóművészek legkiválóbbjai 
segítik majd elérni a célt, amelyet a leg-
válogatottabb színpadi eszközök fognak 
támogatni. A Margitsziget sok évszázados 
legendájának elandalító illata fogja körül-
lebegni a Sziget Szín radoi, a Duna hullámai 
és a sziget öreg fáinak suhogása szolgáltatja 
a kisérő muzsikát a dalokhoz és jelenetek-
hez ; a budai hegyek esti sötétsége és a 
szigeti holdvilág mesélő sápadt sugára festi 
álomszinüre az egész előadást, amely emel-
lett természetesen bőségesen gondoskodik 
majd arról is, hogy a tréfás ötlet, kacagás se 
hiányozzék a hangulálból. 

Az első műsor száméra mér olyan attrak-
cióról gondoskodott az igazgatóság, amely 
biztosítja a művészi vállalkozás komoly 
sikerét. Harsányi Zsolt irt revüt a Sziget 

Színpad száméra. Harsányi Zsolt, egyformán 
mestere a lirai hangulatoknak és a humor-
nak, természetes, hogy ebben a műfajban is 
szerencsés vegyülékben egyesíti mind a 
kettőt. A revü keretében egész sereg első-
rendű fővárosi művésznek lesz alkalma 
ragyogtatni képességeit és ezek között egy 
hatalmas meglepetés is várakozik a közön-
ségre. Egyik legismertebb drámai művész-
nőnk, aki eddig klasszikus szerepekben aratta 
legnagyobb sikereit, chansonokat fog énekelni. 
Még pedig hogyan ! Ugy, hogy mindenki 
bámulni fog rajta. Szakértőfülek fedezték fel 
a művésznő kitűnő énekhangját, amelyet 
elsőizben lesz alkalma megismerni a pub-
likumnak a Sziget Színpad megnyitóján. 
A műsor másik szenzációja egyik legismertebb 
és legünnepeltebb aktiv sportférfiu fellépése 
lesz Ez a sportférfiu a szószoros értelmében 
primadonna volt mér eddig is, csakhogy nem 
a szinpadon, hanem a fotballpályákon, Most 
a két dicsőségre egyesíteni fogja és előre-
láthatólag a két népszerűséget is. 

Az igazgatóság, amelynek élén Unger-
leider Mór a Projectograph r. t. vezérigaz-
gatója és Wertheimer Elemér a Revü és 
Skala színházak volt igazgatója áll, most 
folytat tárgyalásokat több nagvnevü müvész-
szel, akik közül a legk. dveltebbeket fogják 
megnyerni a Sziget Színpad számára. 

Belvárosi legenda 

A Belvárosi színpadán 
Egy uj legenda futkos, 
Csók, választás és színésznő 
Rendesen jó, — ha Titkos. 
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V Berlin. 1922. május 20. 
Maxim filmgyár, Berlin, Blücherslrasse, 

forró májusvégi délelőtt. Meglátogattam a 
művésznőt öltözőjében. A világhírű Asta 
éppen reggelizett : kávét vajasbröttchennel. 
Nyomban megkínált kedves közvetlenséggel, 
amit el is fogadtam kedves közvetlenséggel. 
És beszélgetni kezdtünk : 

— Budapesten legutoljára még a háború 
előtt jártam, amikor az Orfeumban vendég-
szerepeltem. A magyar lapok közül a „Szín-
házi Élet"-et és „Az Est"-et ismerem. A 
„Színházi Élet" nagyon kedves cikket írt 
rólam, ma is örömmel gondolok rá, „Az 
Est"-nek pedig tudtomon kivül reklámembere 
lettem. Megérkezésemkor egy fiatalember kis 
zászlót nyomott a kezembe, hogy amikor 
kivonulok a pályaházból vigyem mindenütt 
magasan a tömeg között. Azt hittem ez Önök-
nél nemzeti szokás. Vittem hát a zászlót, 
melyről utólag tudtam meg, hogy a felírás 
rajta „Az Est" volt. 

— Berlinben telepedtem meg, állandóan 
itt élek, van saját filmgyáram : Art film Co, 
melyben játszom és rendezek. Darabot írni 
sohse akartam, nincs tehetségem hozzá. Fefagt 
vettük Strindberg „Julia kisasszony"-át, mosl^ 
egy Shakespeare-ciklus filmesitését vettem 
tervbe. 

— Most, itt dr. Wolf és a kedves fiatal 
Sekeli (Székely István) darabját „Tänzerin 
Navarrót" játszom Petrovich Szvetiszlávval, 
a szerzők rendezésében. Következő szerepem 
ugyancsak dr. Wolf „Absturz" cimü darabja, 
azután Wedekind „Erdgeisst"-jére kerül a sor. 

— Melyik a legkedvesebb szerepem ? Min-
dig az, amit éppen játszom. Igaz viszont, 
hogy mindig csak azt játszom ami tetszik 
és kedves nekem. 

— Olvasok-e sokat ? Őszintén szólva nem 
nagyon. A régieket. A háború alatti és főleg 
utáni irodalmat csak néhány reprezentáns 
könyvéből ismerem. A játék és tanulmá-
nyaim kimerítenek fizikailag, sem időm, sem 
energiám nem marad szórakozáshoz. A zenét 

imádom, de nem járok az Operába. A/, 
éneklést végkép nem élvezem. 

— Jövő terveim ? Nem tudom még, ugy 
lehet visszavonulok nemsokára. A szemem 
gyenge. Nehezen birja a műtermi lámpák 
intenzív fényét. 

— Mi a véleménye partnereiről és a német 
filmszínészekről általában? Ki tetszik Önnek? 
— kérdeztem. 

Asta Nielsen elmosolyodik, de nem szól, 
Dr. Ludwig Wolf főrendező, az ismert 

kiváló német regényíró e percben lép az 
öltözőbe és a kérdést hallva szintén moso-
lyogni kezd : 

— Nos ? — kérdezte nevetve. 
Asta Nielsen egy szót sem szólt, csak taga-

dólag rázta a fejét. 
Nem értettem a dolgot. Dr. Wolf magya-

rázta meg : 
— Nielsen nem mond véleményt kollegák-

ról. Ö nemcsak művész, de egyben film-
gyáros is. Nemrégiben elragadtatással beszélt 
egyik ísmertnevü német filmszínészről, kivel 
szerződtetési tárgyalásban volt. Az interjú 
megjelent, de a színész is megjelent másnap 
és a kritikára való hivatkozással pont a dup-
láját kér!e a gázsinak, mint amelyben már 
majdnem megegyeztek volt. Astát azóta szi-
gorú eskü köti, hogy kollégáról többet véle-
ményt nem mond I 

A segédrendező jön : felvétel I Felállunk és 
a következő percekben már egy oldalkulissza 
falának dűlve nézem ezt a csodálatos asz-
szonyt. amint a gép előtt a tehetség és 
beérkezettség nagyszerű öntudatával vonja 
premier-planban szomorú, mély, végtelen 
fájdalmas mosolyra ajkét. 

Izgató és nagyszerű volt a pillanat szá-
momra. Arra gondoltam, hogy ez a mosoly 
a filmek keskeny szalagján nemsokára be-
fogja járni a világot és valahol, messze met-
ropolisokban, talán egy külvárosi kis mozi 
olcsó padján könnyes sóhajt szakaszt egy 
furcsa, magányos ember szivéből. 

Mihály István 

Beszélgetés Asta Nielsennel 



32 SZÍNHÁZI ÉLET 32 

Asszonyi diadal 
Kétféle nagy 

harca van az em-
bernek, az egyik 
a kenyérért, a má-
sik az asszonyért 
Ezekér.t és ezek-
kel vannak a leg-
ádázabb harcok, 

ezek az okozói a nagy tragédiáknak, amik-
nek nem egyszer halál a vége. Az egyik-
kel fizikai, a másikkal lelki szenvedések 
és gyötrelmek járnak. A Kamura legközeleb-
bi műsorában, amit jumus 17-től 23-ig 
jog játszani »Asszonyi diadal« c:men színre 
kerülő film és ezt tárgyalja: a térti, aki 
anyagi gondokkal küzd és közben a tele-
ségéért remeg, aki allitólag meigcsalja. 
Az »Asszonyi diadal«-ban azonban kide-
rül, hogy a hűtlennek hitt asszony nem-
csak, hogy nem hűtlen, hanem ő menti 
meg a férjét az anyagi romlástól is. Kü-
lönben itt adjuk a darab rövid tnesé]ét: 

Benson gyáros vállalata tőkehiánnyal 
küzd és fizetési kötelezeítségének alig ké-
pes eleget tenni. Már a klubban is köz-
beszéd tárgya a cég kritikus helyzete és a 
rossz nyelvek megszólják Berson teleségét, 
aki mesésen öltözik és háztartásával nem 
1örőd«;e, otthonától tái/ol tölti idejét. Benson 
a pletykáktól granut tog és minthogy fele-
sége sohasem terheli pénzkéréssel, bőkezű 
udvarlóra gondol és hogy bizonyosságot 
szerezzen, egy magánkutató irodához tordul. 
Ezalatt Benson bukóban lévő válla!atár 
szemet vet Bigton, a rideg, és lelkiismeret" 
len pénzember, aki Flayfair könyvszak-
értövei szövetkezik, hogy a jó falatot meg-
kaparitsa. Az álno'k szakértő menthetet-
lennek nyilvánítja a vállalatot tu'ajdonosa 
előtt, felszámolást javasol és annak ke-
resztülvitelére önmagát ajánlja. Benson, 
már-már beesik a csapdába, de titkárja 
résen áll és ligyelmezleti, hogy ne biz-

r ' W i . 

zék Flayfair szakértőben. Közben a magán-
kutató kilesi Benson feleségének lépteit és 
a férjét értesiti, hogy neje egy divatsza-
lonban tölti el napközi szabad idejét. A 
térj az ulmutatás nyomán ráront asszo-
nyára, akiti egy férfi társaságában talál 
Tuhapróta közben, mely helyzeíet a félté-
kenységében elvakult fí&j teljesen télre-
érti, nejét méltatlannak látja és válóperre 
készül; Ezalatt az intrikus pénzember és 
könyvszakértő Benson hitelezőit fellármáz-
za, akik értekezletre gyűlnek össze és Ben-
son ellen tnár-tnár kimondják a csödkérést;, 
amikor megjelenik Bensonné és diadalt 
arat a cselszövők lelett, megmenti térje 
vállalatát és becsületét. És Benson 2ű éves 
házasság után újból behódol méltatlannak 
hitt teleségének, akinek genialitása meg-
tanította arra, hogy az asszonyok üzleti té-
ren is méltó versenytársai a férfiaknak. 

Az »Asszonyi diadal« minden izében vi-
lágvárosi tilm, modern milliökhen játszódik. 
Hallatlanul izgallm&s és érdekes. A nagy-
város minden romlottsága, kultur-mázas 
zésileg, kiállítás szempontjából és a szi-
aljassága töltárul előttünk. A tilm rende-
nészek összjátékát tekintve egyike a let,-
jobD társadalmi filmeknek, amit a »Gau-
mont'« márkájával ebben a szezonban lát-
tunk. A iilm két hatalmas főszerepét Jo-
zephine tarl és Dallos Anderseon játsszák 
nagyszerűen. 

Nem hiányzik az uj műsorból a humor 
.em. Charlie Chaplin és Zigotto nevet-

tetik meg a közönséget, Chaplin, mine 
akasztófa virág és Zigoltó iskolába jár a 
cime a két burleszknek, aminél mulat-
ságosabbat még ettől a két nagyszerű szí-
nésztől is titkán láttunk. Csupa bravúr, 
t.ükk, ötlet éz a két burleszk. 

Ezzel a három nagyszerű filmmel ked-
veskedik közönségének uj műsorában a 
nagyszerű, szabadletejü Kamara. 

A K A M A R A a legkellemesebb nyári szórakozóhely 
A város szivében ! Nyitott tető 
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MAC-mozi 
Nagy ünnepség keretéten, előkelő meg-

Ihivott közönség előtt nyílt meg a margit-
szigeti MAC mozgó. Ahoi ezelőtt lelkesüli 
sportközönség tapsolt a nagyszerű atlétikai! 
mutatványoknak, vagy a szédületes iriaínu 
totbailmeccseknek, ott most szerda óta, 
nagyszerű iilmekben gyönyörködik a pub-
likum. A tribünön ülnek, kinn a szabad-
ban, de ledéi alatt, ugy, hogy ennek a 
legújabb nyári szórakozó helynek az a 
nagy előnye van a tötbi nyári mozival 
szem ten, hogy esős időben is tarthat elő-
adást. Magán a sportpályán van kifeszítve a 
gyöngyvászon lepedő, előtte van a sok-
lagu, pompás zenekar. 

Kedves ötlet valósult meg ezzel a Mar-
gitszigeten. Nemcsak az ott nyaralóknak, 
hanem azoknak is, akik nyáron nem mehet-
nek el, lesz egy nagyszerű szórakozióheiy-
lyel több. A szigetre ezrével vándorolnak 
á t esténkint a pestiek és a budaiak és ott 
a Dunaparton, a tásztpilevegőjü szigeten 
pompás, mégis olcsó szórakozásuk lesz. 

A műsort pedig valóban szenzációsan ál-
lították össze. Három nagy slágert mutattak 
be az első héten. Az egyik a »Nuradin«, 
bűbájos keleti mese, az Ezeregyéjszakából, 

fcsupa szin és tinomság, báj és kedvesség. 
Az Ezeregyéjszaka minden varázsa, kü-
lönös mámora ott van a filmen, a kelep 
minden bujaságában, fantasztikus ragyogá-
sában játszik a tilm. 

A másik nagy szenzációja a műsornak, 
az »Oh, azok az asszonyok!« című öttel-
vonásos vígjáték, amelynek a népszerű 
Prince játssza főszerepét. Végig kell ne-
Vetni mind az öt felvonást, annyi tréfa, vicc, 
ötlet, vidám trükk van benne. A legszen-
zációsabb jelenelek kergetik egymást a 
iilmen, a legbravurosabb tilmtrükkök, kü-
lön érdekessége, hogy ez az első öttel-
vonásos I'rittce-Yüm. 

A harmadik nagy sláger pedig Richárd 
Savage, »Hivatalos feleség« című legé-
nyének filmváltozata. Kevesen vannak, akik 
ezt a pompás regényt nem -smerík és biz-
tos, hogy mindenki örömmel lát ja majd 
viszont annak alakjait, a mozi vásznán. A 
film főszerepét Ellen Richter játssza, a 
legkönnyebben oldva meg a legnehezebb 
feladatokat, amiket a film eléje tár. 

Ez a három sláger, a »Nuradin«, az »Oh, 
azok az asszonyok« és a »Hivatalos feleség« 
a legjobb műsor, amivel ez a kedves uj 
MAC mozi kapuit megnyithatta. 

MAGYAROK BERLINBEN 
A berlini „National" filmgyár most készíti el „Essex grófja" cimü uj filmjét, melynek érde-
kessége, hogy a főszerepét Huszár Pufi játssza, a rendező is magyar : Feiner Frigyes, sőt 
az operatőr is : Lóránt István. A képen balról jobbra láthatók : Magnus Stifter, Eva May, 

Eugen Kloepfer, Erna Moréna, Lóránt István és Felnar Frigyes 
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— Bert Cann, a los-angelesi Thomas H. 
Ince filmgyár zseniális főoperatőrje, — aki-
ről a mult héten a „Színházi Élet" is irt, 
elutazott Pestről. De nemsokára visszajön. 

— Érdekes dolgokat beszélt el Bert Cann 
az itteni filmeseknek az amerikai trükk-
felvételekről. Minden héten uj trükkötletek 
születnek az amerikai ateliékben, s bár a 
szabadban felvett trükkök hátteréül amerikai 
hegyek, vizek és házak szolgálnak, az egyik 
gyár képtelen megállapítani a másikról, 
hogyan csinálta a szenzációs mesterfogá-
sokat. Bert Cann egyik filmjében például 
egy olyan jelenet szerepelt, amely azt mu-
tatta, amint három szinész egy huszon-
egyedik emeleti ablakban ül és ott olyan 

BERT CANN 
a los-angelosi Thomas Srice-filmgyár kiváló 

f6-operatőrje, aki Budapesten tartózkodott 

merész testyyakorlatot végez, aminőt eddig 
a legelszántabb artisták sem produkáltak. 
A három szinész viszont három filmstar 
volt, akinek soha semmi köze nem volt a 
légtornászathoz. A jelenet óriási feltűnést 
keltett, Bert Cannt háromszorakkora gázsi-
val akarta elszerződtetni egy konkurrens 
filmgyár, de Cann a markába nevetett. Csak 
Pesten mondta el, hogy a trükk tulajdon-
képen nem is nagy eset, a huszonegyedik 
emelet alatt a magasvasut építkezése vonul 
végig, ugy, hogy a színészek rajt állanak 
a tetőn Csak fotografálni kellett ötletesen, 
hogy a tető ne kerüljön a filmre. Azt is 
elmondta, hogy Amerikában maga a gyár 
cenzúráz elsősorban. Mikor a rendező elké-
szíti a filmjét, bemutatja a gyári atelliében, 
ahol egy szakértő a játékot figyeli, a másik 
a jelenetek megvágását, a harmadik a szí-
nészek sminkjét, a negyedik a ruhákat és 
berendezéseket, az ötödik a film szüzséjét 
és scenáriumát. Ha bármelyik ellen kifogás 
merül fel, a filmet forgalomba se hozzák. 

— Az uj nagy német filmek ellen aligha 
tudnának kifogást emelni az amerikai film-
müitészek. Az ujabb mestermüvek közé 
tartozik majd Cserépy Arzén két attrakciója, 
az „Alt Heidelberg" és a „Salome", azon-
kívül Wegener „Monna Vanná"-ja, amely-
ben a címszerepet Lidya Salmonova játssza 
és a cselekmény színhelyéül felépítették 
Berlinben Velencét és Florencet. Nagy film-
nek Ígérkezik Feniő Emil a „Fekete arc" 
cimü drámája és az „Átkozott" cimü színmű, 
amelyben Lóth IIa játssza a főszerepet. 
Pompásat fogunk kapni Fellner Páltól is, 
akinek egyszerre három filmje jelenik meg. 

— A jövő szezon legtöbbet igérő attrak-
ciói közé fog tartozni Louis Feuillade öt rész-
bőlálló filmdrámája, a „Parisette", amely foly-
tatása lesz az idén páratlan sikerrel szinre-
került „Páris gyermekei"-nek. A főszerepeket 
ebben is Byscott és Sandra Milovanoff 
játsszák. A jövő héten mutatják be Pesten 

• nyilvános főpróba keretében a mult esztendő 
egyik legnagyobb amerikai filmjét, a két 
millió dolláros költséggel készült Robinson 
Crusoet, amely világszerte zsúfolt házak 
előtt került szinre. 

— Párisban a minap alakult meg A hetedik 
művészet barátai cimü klub, amely közvet-
len kapcsolatot keres a közönséggel. írók, 
scenikusok, filmszínészek tartanak szemlél-
tető és oktató előadásokat a nyilvánosság 
számára vasárnaponként és a közönség ér-
deklődése nem ismer határt. Mikor tartunk 
mi itt ? 

— És mikor tartanak ott a magyar film-
primadonnák, ahol Franceska Bertini ? Az 
II Piccolo egy arábiai tuarég törzsfőnök 
szerelemtől áradozó leveleit közli, amelyben 
harmincmillió lirát kitevő vagyonát ajánlja 
fel az olasz primadonnának, akit a tripo-
liszi moziban pillantott meg, — ha meg-
ajándékozza a kezével. 



35 SZÍNHÁZI ÉLET 

Az ártatlanság hatalma 
Ezza Goodwyn és leánya Ellen, Arizona 

aranymezőin utaznak. Céljuk a Diamant 
express Co. aranyásó-telepe, ahol minden 
hónapban egy nagy kup aranyat állítanak 
elő, amit bezárnak a bánya vastrezorjaiba. 
A bánya irodájában fontoskodik William 
Wyatt a gondnok, akinek segítségére Fosz-
tert rendelte a bányaközpont. Foszter azon-
ban tagja egy fosztogató bandának, melynek 
vezére Eagle Ryan. A banda legközelebbi 
program mpontjául a bánya-trezorok kifosz-
tását tűzte ki, de Wyattnak már régen gya-
nús Foszter viselkedése, ezért elbocsájtását 
kérte. Az ő fölváltására jön Ezza Goodwyn 
leányával együtt. Goodwyn aki egyúttal pap 
is, hivatva lenne az ájlatoskodni kívánóknak 
a vasárnapi prédikációt megtartani. Foszter 
elfogja azt a levelet, melyen Wyattot az uj 
pap és könyvelő érkezéséről tudósítják. Eagl 
Ryan a vezér, a vonatról lakásába vezeti 
Goodwy'és leányát Ellent. 
Igazolványaikat és ajánló-
leveleiket elszedi és ő 
maga jelentkezik Wyatt-
ndl, mint az uj pap és a 
bányatársaság megbízottja. 
A magéra öltött papi ruha 
és az annak kijáró tiszte-
let a fékezhetetlen és vad 
Ryanból lassan-lassan be-
csületes embert csinált. 
Egy-kettőre népszerű em-
ber lesz, sőt mikor a telep 
legellenszenvesebb és leg-
erőszakosabb emberét,aki-
től mindenki rettegett, ala-
posan megfenyítette és 
kemény öklét éreztette vele, 
az egész vidéken mindenki 
megszereti. Vasárnap dél-
előtti prédikációjóra min-
denki eljött. Őszinteségé-
vel, beszédének megnyerő 
erejével, prédikációjának 
megható igazságéval min-
denkinek a szivébe lopód-
zik. Még a legelvetemül-
tebb, legkérgesebb szivü-
nek is könnyet csalt a 
szemébe. A férfiak res-
pektálják, az asszonyok 
csodáijók és ajándékokkal 
halmozzák el. S mindez 
nemcsak a papi ruhának, 
nemcsak az ő megtévedt 
becsületes szivének tulaj-
donitható, hanem annak, 
hogy Ryan mindig inkább 
és inkább kedvében akar 
járni Ellennek, aki több 
ször kijelentette, hogy csak 
az istenfélő, becsületes 
szorgalmas, dolgos ember 

lehet méltó egy tisztalelkü leány szerelmére. 
Mikor mindenki szereti Ryant, volt cimborái 
természetesen meggyülölik a becsületbetévedt 
vezért. Idejét látják annak, hogy régi tervüket 
megvalósítsák és kifosszák a bényakasszót. 
Ellen véletlenül meghallja tervüket és elárulja 
Eagl Ryannak. Ryan, aki Ellen ártatlansá-
gának hatalmában igaz emberré vélt, meg-
akadályozza a gazságot. Bevallja Ellennek 
múltját, aki megbocsójt neki és boldogan 
indul el vele a becsületes, boldog jövő felé. 

Ezt a pompás filmet hétfőtől szombatig 
mutatja be a Tómozi, amely egyúttal éjjeli 
előadósokat is kezd, amelyen a leghíresebb 
burleszk-filmek kerülnek sorra. 

Budapest kedvencei, az utolérhetetlen Chap-
lin, a mindig kacagtató Fatty, a kedves Ha-
rald Lloyd és az ötletes Zigotto lépnek eze-
ken a burleszk-estéken a publikum elé, hogy 
valósággal kacagó orkánokat keltsenek. A 
Tómozi burleszkelőadésai így a nyári mozi-
szezon legvidámabb szenzációit jelentik. 

Magyar-Osztrák film 
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Mora Imperator 
Lagerlöf Zelma „A halál kocsisa" című el-

beszélése Filmen 5 Felvonásban. 
Svenska exkluziv-atlrakció. 

Rendezte és a főszerepet játssza : 
Viclor Sjöström, 

A Kertmozi vásznán hétfőtől-vasárnapig 
Lo-gerlöj Zelma egyik legnagyszerűbb no-
vellájának: »/I halál kocsisának « pompás 
alakjai kelne'c életre. Ez a kis regényKe 
eddig már csaknem minden nemzet nyel-
vén megjelent és bizonyára mindenki szí-
vesen fogja viszontlátni az annyiszor, any-
nyiképen elképzelt figurákat. Ä film tar-
talma a következő: Edith nővér az Udv. 
Hadseregének egyik oszfopos tagja, súlyos 
tücTövésszel ágyban fekszik, utolsó kíván-
sága, hogy David Holmot láthassa, aki 
egyszer j ó t . t e t t vele. Szilveszter éjszakája 
van is Oavia Holm két barátjának a te-
metőt en elmeséli, hogy volt neki egy 
nagyon jókedvű Georg revü barátja, aki 
Szilveszter éjjelén mindig elszomorodott. 
Mindig azért imádkozott, bogy az év uí j lsó 
éjszakáján haljon meg. Ez a kívánsága be 
is teljesedett. Alig fejezi be beszédét, ami-
kor megérkezik a küldönc és Edith nővér 

Dr. Majíényl László 
Pár év előtt nagy szenzáció volt az első 

színész doktor. Azóta nagyot fordult a világ 
és pár doktor juris és doktor philozophae 
díszeleg a Szinészszövetség tagjainak név-
sorában. Eddig a doktorokból lettek színészek, 
most ugylátszik fordítva lesz, mert a szí-
nészekből lesznek doktorok. Erre vall a 

példa : Maj-
tényi László, 
az Újpesti 
Szinház ren-
dezője e hé-
ten tette le a 
doktorátust — 
csaknem ti-
zenöteszten-

dős sikerek-
ben és elis-

merésben'' 
Dr. Majtényi László gazdag szi-

halálos ágyához hivja, ő azonban vonako-
dik elmenni, összevesz társaival, akik a 
verekedés hevében megölik. Megjelenik a 
Halál kocsisa, aki nem más, mlint a meg-
halt Georg, nem szivesen engedi á t he-
lyét a Halál szekerén barátjának. Holm 
előtt most élete szenvedésének minden kis 
epizódja megjelenik. Elvonulnak előtte ösz-
szes rossz cselekedeteinek következményei. 
Mindazok, akiknek romlását közvetve, vagy 
közvetlenül ő okozta. Megjelenik előtte te-
leségének szelleme is, akit hűtlenül el-
hagyóit. 

Amikor igy elvonult előtte tragikus múlt-
ja , Georg a Halál szekerén a halállai ví-
vódó Edith nővérhez viszi volt barátját . 
Innen Holm asszony szegényes lakásába 
mennek, ahol ielesége, aki nem birja to-
vább elviselni nyomorult életét, éppen ön^ 
gyilkosságot akar elkövetni és gyermekeit 
is magával akarja vinni a másvilágnál... 
Hóimban ekkor őszinte, mély megbánás 
vesz erőt, megtörve borul feleségére és 
szentül igé r , bogíj soha többé nem hagyja 
el őt és kicsiny gyermekeit. Erre a Halál 
kocsissá visszabocsátja az élette. Holm 
,'hálaadó imával tordul a Mindenhatóhoz 
amiért megmenieTte az életne"k őt és csa-
ládját... 

nészpálya után. Mint a húszesztendős diák 
— olyan szorgalmasan tanult Majtényi és két 
év alatt elvégezte a jogi egyetem vala-
mennyi szemeszterét. Szorgalmának és am-
bíciójának gyümölcse meg is érett. A leg-
büszkébb most a felesége, aki uj névjegyet 
is csináltatott a doktorátus napjára. Nem az 
urának, hanem magának. Ez áll rajta : dr. 
Majt'nyi Lászlóné, Bányai Irén. 

AZ ARCKÉP ci-
men öt hangulatos, fi-
nom novella jelent 
meg Dick Manó ki-
adásában. A novelláit 
szerzője Andai Ernő, 
aki mint színész sz^p 
sikerje :et aratott már 
a Vigszinházban, most 
pedig u j oldaláról, 
mint iró mutatkozlott be. Kis kötetében 
meleg szivről és pompás irásképesség'röl 
tesz tanúságot. Az arckép kapható a »Szín-
házi Élet boltjában is, Erzsébet-körut 24. 



Solti Hermin a strandon 
A fürdőkosztüm Berkes (Deák Ferenc-utca 13.) kreációja Angelo foi 



SZÍNHÁZI ÉLET 40 

A nyaralás és a valuta 
Irta: BÁRSONY OSZKÁR 

az Idegenforgalmi Vállalat ig-.zgatója 

Hány embernek lelkéből szakadt ki 
már a sóhaj: »csak azt a csúnya szót nem 
hallanám többé, hogy valuta!« Minden ba-
junkat, minden gondolatunkat és nélkülö-
zésünket a valutának köszönhetjük és nem 
is lesz! boldog a magyar, am ig ez a 
szó nem megy ki a divatból. Milyen jó 
volna egyszer néhány hétig kipihenni az 
árfolyamok okozta folytonos fejtörést! H ;-
szen most, ha látunk valakit a Menetjegy-
iroda előtt fejben szorozni, mindjárt tud-
juk, hogy az illető a nyaralás költségeit 
szlámitgatja át. Ha bezzeg itthon nyaral-
na, nem kellene ezenfelül még egész sza-
badságát is számtani müveletekkel el töl-
tenie. Sajnos, sokan kikívánkoznak mégis 
a Trianonban oly szűkre szabott keretek-
ből és szorga'masa 1 böngészik a Nyara-
lási Uisáeot, a legalkalmasabb üdülőhe-
lyeket keresve. 

A »Színházt Élet" nyaralási pályázata 

A balatonbogiéri strandról 
Kende Klári felvétele 

Pedig hiába osztunk és hiába szorzunk, 
mégis csak a legjobb és a legolcsóbb a nya-
ralás itthon. Hogy módot adjunk arra, 
hogy ki-ki a hazai fürdők közüi választhas-
son, röviden és betűrendben ismertetjük 
fürdőhelyeinket, apielyekben három-négy-
száz koronától kezdve egész ezer-ezerkét-
száz koronáig terjed az egynapi szállás 
és teljes ellátás ára. E mellett nem kell 
útlevél és vizűm, sokat takiaritunk meg az 
utaizjási költségeken és három-négy olyan 
napot is nyerünk, amelyeket a forró nyár-
ban útközben kellene eltölteni, átszállások-
kal és vám- meg utlevélvizsgálatokKal sú-
lyosbítva). 

Az alábbiakban idézőjelek között közölt 
nevek a szállók nevei az illető telepeken, 
ilyenek hiányában villákban és másutt kap-
ható lakás. 
BALATO:N-ALIGA (Veszprém-m.) a Déli 

vasút állomása. Erősen látogatott für-
döző-telep, »Rákóczi«, »Terézia.« 

BALATON-ALMADI, a Balaton északi 
par t ján és a Bakony déli aljában. Hi-
degvizggógyintézet. Lakásr biztosit az 
»Almádi Fürdő R.-T. Gyermekszana-
tórium.« »Bérház«, »BaUaton«, »Gó-
lya«, 

BALATON-BOGLAR (Somogy-m.) nagysze-
rű fekvéssel a várdomb mellett, ho-
mokos part és a t i fenekén is Finom 
föveny, gyakran erős hullámverés. 
»Va.Uli«, »Balaton«, »Központi«, »Ott-
hon«, »Schertz«, »Wejer-penzió.« 

PALATONFOLDVAR (Somogy-m.). Egyike 
a Balaton legkedveltebb fürdőtelepei-
nek, nagykiterjedésű erdőséggel és 
árnyas sé ány okkal. »Kupavtezér«, »Zrí-
nyi »Bendegúz« és a többi »Fürdő-
ié epi szá lók.* 

BALATON-FÜRED, gyógyfürdő és tavi für-
dőhely. Savanyuvizforrása ivókúrák 
és türd:s céljalira szolgálnak. Szana-
tórium, vizgylógyintézet. »Stefánia«, 
»Ipoly-udvar«, »Grand«, »Erzsébet-ud-
var*, »Klotild-udvar«, »Központi.« 

CALATON-KENESE (Veszprém-m.) A tó 
északi részén, vasutj állomás Lep-
sény. »Fürdőtelepi«, »Otthon.« 

BALATON-LELLE, Boglár mellett, egyike 
a Balaton legkellemesebb fürdőtelepei-
nek, nagyszerű iürdő, strand. »György 

: penzió«, »Balaton«, »Hattyú.« 
ERDÖBENYEFURDO Zemplén-m.) Bükk-

és tlölgyerdőkkel boritott hegyek közlött 
terül el a vasgálicos ásványvízről is-
mert fürdő, amely a csúzos, köszvényes 
és görvályes természetű betegségek, 
vérszegénység és női bajok legjobb 
orvossága. 

FONYÓD (Somogy-im.) a hasonnevű er-
dővel boritott hegy lábánál, a Balaton 
déli part ján teljesen modernül be-
rendezett nagykiterjedésű fürdőtelep. 
»Sirály«, »Szarvas«, »Vasúti.« 
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HARKANY (Baranya-m.) Siklóstól 20 
percnyire, nagy jövő elctt álló kénes 
héwizü gyógyfürdő, melynek hőforrása 
P(östyénnel vetekedik. Vizének hőfo-
ka 62.2° C. Reumatikus bajok, hüdé-
sek és izzadmányok ellen csodás 
hatású. Fürdőházak, szállók gyógy-
csarnokok, nagykiterjedésű park. 
»Fürdő-szálló.« 

HÊVIZ Keszthely várostól és a Balatontól 
félórányira, hegyvidék környezte kies 
völgyben terül el az országszerte is-
mert gyógyfürdő, 33° C. hőmérsékletű 
tavával, melynek linóm iszapja izü'eti 
és izomreuma, csonfbántalmak, bőr-
bajok és köszvény ellen csodás gyógy-
hatású. »Fürdőtelepi szállók.« 

KESZTHELY (Zala-m.) a Balaton dél-
nyugati végén, a csodás gyógyhatású 
Héviz szomszédságában. Vasúti és 
hajóállomás. Ä balatoni fürdők egyik 
legked e tebb és fekvésinél fogva szin-
te páratlanul álló telepe. Kényeimesés 
modernül berendezett szállók, nyári 
lakások és villák. Nincs az országban 
még egy olyan fürdőtelep, mely a ter-
mészeti szépségekben és oly sok beteg-
ség ellen biztos gyógyhatást nyújtó 
hideg és meleg fürdőkkel olyan dúsan 
rendelkeznék. »Balaton«, »Amazon«, 
»Csányi«, »Hullám«, »Hungária«, 
»Leitner«, »Vasúti.« 

Á „Színházi Élet" nyaralási pályázata 

KŐSZEG. Szép fekvésű, egészséges éghaj-
latú nyaralóhely, a Róti-völgy kez-1 

detén, a Kálvária-hegy alatt és a 
Gyöngyös-patak mellett, ismert vizi 
gyógyintézettel. »Arany struc«, »Ko-
váts.« 

LILLAFÜRED (Borsod-m.) Miskolc mel-
lett, nagyszerű fekvéssel. »Lillaíűred.« 

PARAD (Heves-m.) A Mátra tövében 
lombos erdőségek közötti hegyvidéken 
fakadnak a hires arzén-vasas, kénes 
alka'ikus és timsós források, amelyei 
vérszegénység, ideggyengeség, nő 
betegségek, csuz, köszvény stb. eller 
páratlan gyógyhatásuak. »Ybl« stb 
szálló, villa és nyaraló. 

SIÓFOK (Veszprém-m. ) Ismert plage-fiir 
dő, kitűnő . szállókkal és csinos vil 
Iákkal, nagy f fenyves közelében a Ba 
laton partján. »Sió penzió«, (Sió u 
5.), »Sió«, »Hullám«, »Központi« stb 

SZÁRSZÓ (Somogy-m.) Balatonföldvár é 
Szemes közt, kedvelt balatoni fürdő 
telep. Nyaralók, villák, vendéglök. 

TIHANY (Zala-m.) kedvelt nyaralóhely i 
Balaton mellett. 

VELENCZE (Fejér-ml). A Vértesek ál 
ján, hasonnevű tó mellett, mely für 
désre, csónakázásra nyújt módot. Nya 
ralók és vendéglők. 

ZAMARDi (Somogy-m. ) NagyjövSjü te 
lep a Balaton partján, páratlanul áll 
finom, homokos strandfürdővel. Sió 
fok és Földvár között. Nyaralók, vil 
Iák, vendéglők. 

A pesti strandról Kende Klári felvét 
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JlJcLíCafei 
A szanatórium szó jelentősége az utób-

>i években teljesen átalakult. Régebben, 
ia szanatóriumot emliteitek, mindenki kor-
ázszerü gyógyintézetekre gondolt, vagy 
agjobb esetben utókezelési, hizási intéz-
íényekre. Ma már a szanatórium egé-
zen mást jelent, bárha bizonyos mérték-
en meg is tartotta régebbi rendeltetését, 
i szanatóriutn elveszítette kórházjellegét 
s átváltozott fcarátsggos hangulata űdülő-
elyekké, amelyeken a beteg ugyan meg-
ilálja a gyógyulást, de az egészséges is 
legtalálja az íiditö pihenést. 

#í szanatórium kultusza igen sokai kö-
:önhet egy kiváló magyar orvos hozzáértő 
5 valóban nagystílű munkásságának. Dr. 
a-katos Mihály évek óta azon fáradozik, 
ogy minden tekintetben legelsőrangu és 

legkülönbözőbb egészségi céloknak meg-
ilelő szanatóriumokat .alapítson. Ez a lá-
idozása már eddig is teljes sikerrel járt, 
ert két olyan világhírű és mindenütt elis-
erten legnagyszerűbb szanatóriumot iga^.-

gat, mind az abbáziai és a bádeni Lakatos 
szanatóriumok. Ebben a két nagyszerű; inté-
zetben sokfajta betegség talál biztos gyó-
gyulást és elkülönített épületei kertrészek-
ben, a munkáabn elfáradt, pihenni és üdülni 
vágyó ember szórakozást és felfrissülést. 

A két szanatórium köziül az abbáziai az, 
amelyebn a legkülönbözőbb hurutos meg-
betegedések, sebészeti műtétek után tellépő 
légúti bántalmak, általános testi kimerült-
ség találnak biztos gyógyulást. A dél-
szaki iürdőhelyek közül az abbáziai Lakatos 
szanatórium az egyetlen, ahol a meleg 
tengeri fürdők és egyéb klimatikus ténye-
zők mellett nagyszerűen tökéletes orvosi 
felkészültség és egyéb gyóglytényiezők, 
meggyógyítják a csont és izületi bántalma-
kat, ugy, hogy teljesen feleslegessé teszik 
a sebészeti beavatkozást. 

Ä szanatórium közvetlenül a tengerparton 
épült, délszaki növények pompájával dus 
kert veszi körűi és szobái is déli íekvésüek. 
A pompás tygienikus berendezéseiken ki-

Lakatos dr. Neues Kurhaus-a Abbáziában 
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vül a közönség kényelmét és egészségi ér-
dekeit szolgáltatják a beépiieti nomok-
türdő, a nagy terrasz, nap- és légfürdök és 
minden egyébb, amit szanatórium nyújt-1 

hat. 
Dr. Lakatos Mihálynak nemcsak egy sza-

natóriuma van Abbáziában. Hogy a külön-
bözőbb gyógyigényü és különböző egészségi 
állapotú betegek tökéletesen a saját cél-
jaiknak megtelelő körülmények között lehes-
senek, külön szanatóriumi épület áll ren-
delkezésre a diétás, fizikótherápiás, anyag-
cserebántalmakban szenvedő betegeknek: a 
Sanatorium Villa Jeanetle. Különös előnye 
a Villa Jeanettenek, hogy a szanatórium 
kertjéből közvetlen lépcsős t e j á r a t vezet a 
tengeröbölhöz, ugy, hogy már 2— 3 éves 
gyermekek is fürdőruhában mehetnek le 
a nap- és légtürdökhöz. 

Természetesen, az üdülök is pompás szo-
bákat, nagyszerű ellátást és szórakozási 
találnak az abbáziai Lakatos szánátóriumok-
ban, amelyek az összes abbáziai sz&natóriui 
mok között a legjobb hirnévnek örvende-
nek. 

E-és en külön rangot kapott a szanató-

riumok _ között, dr. Lakatos bádeni szana-
tóruma, amelyhez hasonlóan tökéletes és 
minden célnak megfelelő egészségi intéz-
hiény sehol sincsen. Érdekes, hogy amíg a 
legtöbb szanatóriumba nem szívesen látják 
a gyermekeket, különösen pedig a sok gyer-
mekes családokat, addig a Lakatos sza-
natórium egy része speciálisan gyermekek, 
illetve gyermekes családok számára ren-
dezkedett be. Dr. Lakatos ugyanis meg-
vásárolta a szanatórium számára a szana-
tórium régi kertjével határos nagy fő-
hercegi kertet, amelynek kiterjedése száz-
hetvenezer négyzetméter. A hatalmas keri 
közepén, gyönyörű régi kastélyt alakítot-
tak át a gyermekes családok számára, hat-
van kényelmes szobával és appartementtel. 
Ezt a kastélyt junius 20-án adják át ren-
deltetésének. A kastély vastag falai ala-
posan felfogják a gyeieklármát ugy, nogy 
ezen a helyen semmi sem korlátozza a 
ki|csinyeket teljes szabadságukban. Hogy 
teljes legyen a gyermekek öröme és a szü-
lök nyugodtsága, az igazgatóság megbízható 
gouvernánsokat! szerződtetett a gyermekek 

Parkrészlet Lakatos dr. badeni szanatóriumából 
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mellé, akik napestig vigyáznak az apró-
ságokra. 

A bádeni Lakatos szanatórium párat-
lanul álló kényelme, családias környezete, 
minden tekintetben legelsőrangu berendez-
kedése, az igazgató széleslátkörü, európai 
Ízlése és gondoskodása már régen mindenütt 
ismert és mindenütt kedvelt intézményé 
avatták az abbáziai és bádeni Lakatos szá-
natóriumokat, amelyeket a magyar közön-
ség különösen nagy szeretettel és biza-
lommal keres lel. 

Ä rendkívüli gazdasági viszonyokhoz ké-
pest aránytalanul mérsékelt árakat állapí-
tott meg dr. Lakatos. Abbáziában egy 
személy napi penziója 15 lira, családoknál 
10 lira, Badenben pedig 1300—1500 ma-
gyar korona. 

Akik már végigélvezték a nyár vagy a 
kora tavasz és az őszi időszak örömeit a 
Lakatos szanatóriumokba i, azok elragadta-
tással és hálával beszélnek arról a sok 
gyönyörűségről, amelyet ezeken a helyieken 
a természet és a mesterséges gondoskodás 
összehalmozott. 

Egyik helyen a tenger szépsége, másik 
helyen a kéklő hegyek, a nagyszerű leve-

gő, a romantikus fekvés és szebbnél-szebb 
természeti ritkaságok ezer és ezer látni és 
csodálni valót nyújtanak, amelyek hóna-
pokon keresztül uj és u j szórakozást kínál-
nak. A legjobb társaságok, a legelőke-
lőbb emberek, művészek, politikusok talál-
koznak a dr. Lakatos szanatóriumaiban, 
amelyek valóságos internaciónális találkozó-
helyek ebben az értelemben. 

A budapesti beteglelvételi iroda: (András-
sy-ut 5., telefon: 130—65.), minden ügy-
ben szívesen és előzékenyen szolgál fel-
világosítással és útbaigazítással és elfo-
gad előjegyzéseket ugy az abbáziai mint a 
Ládeni Lakatos szanatóriumokba. 

Koncerlhojó 
Árboc" és Koncert rendezése) 
Minden héten szerdán lesz alkalma ezentúl 

a közönségnek a „Koncerthajók" pompás 
sétautját és népszerű hangversenyét élvezni. 
Két járat indul ekkor, az első hat, a második 
kilenc órakar a M. F. T. R. luxusgőzösén 
az Eötvös-téri hajóállomásról. 

Jegyek a „Koncert"-nél (Váci-utca 10.), Bárd-
nál, a „Színházi Élet"-nél, a hajóállomásnál 
és a Vigadó-téri tőzsdepavillonban kaphatók. 

Lakatos dr. szanatóriuma Bádenben 
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Riviera - Siófokon 

A nyaralás egyike a pesti ember legna-
gyobb problémáinak. Hova megy nyaralni ? 
— ez ilyenkor juniusban a legaktuálisabb 
kérdés. Hova megy nyaralni ? — ezt kérdezi 
a férj a feleségtől, a nagyvilági hölgy az Író-
tól, a Gerbaud-beli démon a barátnőjétől. 
Választás, politika, szinház, irodalom, mind-
ezek a kérdések eltörpülnek a legnagyobb 
és legaktuálisabb probléma mellett, amely 
egy nyár kellemes vagy kellemetlen voltáért 
viseli a legfőbb felelősséget. Mert a nyár 
szent dolog és különösen szent a pesti em-
bernek. Aki tiz hónapon át él a színházban, 
az Íróasztal mellett, vagy a kávéházban, az 
tudja csak iga-
zén értékelni mi 
a pihenés és 
fürdőzés, az el-
fáradt testnek és 
a még fáradtabb 
idegeknek. Mert 
mig egy jó két 
hónapi nyaralás 
felér a legna-
gyobb kinccsel, 
addig egy elhi-
bázott üdülés 
csak bosszúsá-
got és keserű 
megbánást okoz. 

De hát mi a titka tulajdonképen a jól si-
került nyári vakációnak ? Elsősorban prakti-
kusnak kell lenni, vagyis olyan helyet kell 
választani, ahol a kitűnő levegő lehetőleg 
vizzel párosul, ahol teniszezni, tornázni, 
motorcsónakázni lehet, szóval a test minden 
sportolási szenvedélye kielégülést nyerhet. 
Másodszor ügyelni kell arra is, hogy az illető 
fürdő mégsem legyen elzárva a társaságtól ; 
legyen divatos találkozóhelye az elegáns vi-
lágnak, ahol nemcsak érdemes nyaralni, de 
muszáj is, mert illik és kötelező azokra nézve, 
akik nem akarják a divat köréből kivonni 
magukat. 

Hogy ilyen fürdőhelyek nincsenek is olyan 
messze Pesttől, azt mindenki tudja. Itt van 
mindjárt SiófoK, amely mindezekkel a fen-
tebb részletezett tulajdonságokkal dicseked-

hetik. És hogy mindjárt részletesebben be-
széljünk, ott van Siófokon a Battyányi-utca 
16 szám alatti Dombay-villában lévő Riviera-
penzió, ahol mindezek a nyaralási szem-
pontok kitűnően érvényesülnek, bővülve még 
egy elsőrangú konyhával, ami a kellemes 
nyaralásnak szintén nélkülözhetetlen tartozéka. 

A penzió-élet nagyszerűen valósítja meg a 
nyaralás problémáit. Fokozottan áll ez a 
Riviera-penzióra, amely egyike Siófokon a 
legnagyobbaknak és az uj szezonban a leg-
szebb kilátásokkal indul küzdelemre a pub-
likum kegyeinek elnyerése végett. Szép kert-
helyiség, elegáns szobák, fedett étterem, nagy 

park, elsőrendű 
ellátás, — kell-e 
több fegyver egy 
penziónak? Nos, 
ezek a biztos 
fegyverek egy-
től-egyig mind 
megvannak a 
Riviérának és a 
tulajdonos Grün-
hut Miksa, — 
aki, mint a Bu-
dapesti Atlantis 

Kereskedelmi 
iroda direktora, 
szervező képes-

ségét már annyiszor bebizonyította — jól 
tud bánni a diadalmas és csábító fegyve-
rekkel. Hógy a nyári Siófok egy ilyen uj 
és érdekes színnel gazdagodott, azt neki 
lehet köszönni. 

Meg is fogja köszönni a nyaralni vágyó 
publikum, még pedig azzal, hogy özönével 
keresi fel a siófoki Riviera kellemes parkját, 
hűvös szobáit és kitűnő konyháját, amelyet 
nemcsak a bennlakók, de a bejáró vendé-
gek is dicsérnek. 

A penzió különben mér megnyílt és a 
nyárra eddig is egész sereg pe?ti művész és 
művésznő rendelt szobát benne. Erre vonat-
kozólag mindennemű felvilágosítást a pesti 
iroda nyújt (Főherceg Sándor-utca 17 I. 16.), 
ahol egész nap lehet érdeklődni és penziót 
előre lefoglalni. Telefon : hívószám J. 36—34. 

A siófoki Riviera-pensio 
Szakmáry rajza 
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Nyári szépséghibák 
- Irta : Dr. JUTÁSSY JÓZSEF -

A naptény éltető és üdítő hatását min-
denki ismeri. Gimnazista kisasszonyok sok-
szor jobabn megtudják magyarázni, mlinj 
öreg professzorok, hogyhát a napsugarak 
behatása alatt kinyiinak a bőr likacsai. 

Azt is tudja már mindenki, aki jogcí-
met tart az általános műveltségre, hogy az 
lerös nap árthat is az emberi szervezetnek; 
tehát a test védekezik ellene, arnyot fe-
szit ki az ártalmas vegyi sugarak feltartóz-
tatására. A bőr fehérrétege ez az ernyő; 
|a festék szaporodik s a bőrön lesülés, le-
barnulás alakjában nyilatkozik meg, esetleg 
apró szeplöíoltokban vagy nagyobb máj-
toltokban. Ilyenkor szinte poétikus hangu-
latban illik a természet bölcsességét di-
/csérni. i 
, Mindez azonban már antik tudomáfny, 
benn van minden lexikonban. A ma müveit 
embernek azonban az élettanból és az 
orvosi tudományból már azt is illik tudn'a, 
|hogy a 'napfénynek a szembetűnő) jelensége-
ken kivül vannak nem látható — "talá/n 
okkult — hatásai azokra a belső szer-
veinkre, azokra a rejtett mirigyekre, me-
lyek az élet öntudatlan — automatikus — 
letolyását szabályozzák, például a szívmű-
ködést, az emésztést, az idegéletet stb. 
j ó lesz tehát szótárunkba bevezetni ezt 
a szót: hormon és megtanulnunk, hogy a 
(belső mirigyek hormont választanak ki és 
a hormon mennyiségé és minősége jellegzi 
és szabályozza életünket és minden szer-
vünk működését. 

A nap tehát hormonokat termel; igy 
éltet, frissít, fiatalit. Hormonfejlesztő há-
lásuk van a rádiumos vizeknek is, akár issza 
az ember akár iüirdik benne. 

A nap és a rádium a legnagyobb kon-
kurrensünk nekünk kozmetikusoknak. Sze-
rencsére az embetiek .szeretnek mindent 
• ulságba vinni s a strandról és a napfürdő-
től olyan szépséghibákat hoznak, hogy 
őssztel taiétgps a Itnl tudományunkra szorulnak. 

Azelőtt, aki. vidékre, vagy fürdőre utazott, 
fellátta magát védelmi szerekkel a nap-
sugarak ellen; pudert sőt gletscherktémeket 
vitt magával. Manapság azonban, mikor á 
cigányos arcszin a divat, senki sem gondol 
védelemre; sőt némelyeknek a forró nap 
sem elegendő, hegyibe még quarzténnyel 
is mesterségesen süttetik magukat a koz-
metikai gyógyintézetben. 

A túlságosan lebarnult bőrben néha any-
nyira túlteng a sötétszirai festék, hogy 
heteken át tartó koptató kúrával, vagy 
— sietős esetben — drasztikus hámlasztó 
túrával lehet csak visszaadnunk a bőr 
normális szinét és elmulasztanunk a szep-
lőket s májtoltokat. Még kellemetlenebb 
az a parasztos vörösség, mely a túlságosan 
süttetett arc, nyak, mell és karok bőrében 
3 véredények kitágulása következtében mu-

tatkozik; ilyenkor a legkomolyabb kozme-
tikai szerek és eljárások is kemény pró-
bára teszik a pacienst is, az orvost is. 

Legkeservesebben megjárják azok az 
urak, akik rohamos lesülés céljából dió-
olajjal kenik a bőrüket; a kereskedésben 
kapható dióolaj ugyanis hajtestö szernek, 
légenysavas ezüstből (pokolkő) készül; mi 
sem természetesebb, mint hogy ez a bőrt 
is feketére testi és jószerencse, ha gyotjs 
tvedlés a vége, különben tartós bronzsZin 
borul az arcára (argirosis), melynek eltá-
voltiása kemény dió a legöregebb bőrgyó-
gyász kozmetikusnak is. 

Kellemetlen nyári szépséghiba a túlságos 
izzadás pláne a rosszagu izzadás, me-
lyeken még a folytonos fürdőzés sem segit. 
llyekor kozmetikai szerekkel és eljárások-
kal szoktuk a veritékmirigyek működését 
szabályozni, súlyos és sürgős esetekben 
csodálatos gyors hatása van a Röngten-
ténynek. 

A nyár és a napkura igen előnyös a 
kopaszodó uraknak, akik egyébként lus-
ták vagy nem érnek rá a hajukat gon-
dosan ápolni vagy oly kevéssé hiuk, hogy 
»hajuk megmentése végett kozmetikus or-
voshoz fordulni eszükbe sem jut. A divatos 
fejborotválás már azért is előnyös, mert az 
egyébként gyér haj nem vet árnyékot nap-
kurát igénylő fejbőrükre. 

De amilyen kellemés a nap hajmentő és 
1 aj növesztő hatása a kopaszodó tejekre, 
olyan kellemetlen a hölgyekre, kiknek 
karján, lábán, arcán mutatkozik a csúnya, 
sokszor kétségbeejtő hajnövés. A fürdő-
évad elején futnak is a kozmetikushoz, 
liogy szabadítsa meg őt ettől a bajjtól 
r> majdnem elpityerednek, mikor értesülnek, 
L' ^3US3AOUJOZS SAßA[SA[3I uaftjt ZB fißoq 
kipusztítása nem olyan egyszerű dolog, hó-
napokig tart és nem kis költséget reprezen-
tál. A nyárra azután megelegészenek egy 
ideiglenes hatású szőrvesztőszerrel vagy 
egy palástoló szerrel, mert hát a fődolog, 
hogy ne lássék a baj. 

Tapasztalat bizonyítja, hogy nyáron ke-
vesebb a fiatat lányok réme, a pattanás; 
tnagam . is ajánlom a napkurát, csak 
nagyon csúnya és makacs esetekben for-
szírozom a gyógyulást quarz- vagy Rönt-
genfénnyel. 

Viszont nyáron megszokott szaporodni 
a mitesszer, pláne ha rossz púderrel vagy 
rosszul választott kozmetikai szerekkel 
kezelik a tulzsiros vagy tulizzadó arcbőrt. 

Most már nemi ugy van, mint 30 évvel 
ezelőtt, mikor egyedül voltam kozmetika-
orvos az országban; ma már sok követőm 
Van; nyaralás előtt és nyaralás végén válo-
'gatni lehet, kivel tárgyaljanak a nyári 
szépséghibák felől. 

Dr. Jutassy József Kozmetikai intézete 
Kossuth Lajos-utca 4 
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Milyen legyen a nyôri 
cipő? 

Bizony ez sem a legkisebb probléma I 
Milyen legyen a nyári cipő, ezt kérdezik 
egymástól mostanság a hölgyek. Fehér vagy 
barna, bőr vagy antilop, spanglis vagy 
escarpen — olyan dilemmák ezek, amelyek-
ből nehéz kiigazodni, hacsak nincs a divat-
nőnek egy mindenképpen kitűnő cipő-tanács-
adója, aki nemcsak az átlagcipész tudásával, 
de a társaságbeli ember intelligenciájával és 
művészi érzékével is bir. 

Pesten a művésznők és előkelőségek cipő-
tanácsadója Kálmán Andor a Kálmán test-
vérek cipőszalon fIV., Fővám-tér 5.) főnöke, 
aki most kedves meglepetéssel örvendezteti 
meg vevőit és ismerőseit. A meglepetés szín-
helye az Árumintavásár lesz, amely szombaton 
nyilik meg a városligeti Iparcsarnokban. Itt 

állítja tel a Kálmán-cipőszalon külön termét, 
ahol nemcsak a cipődivat, speciálisan a nyári 
cipődivat legújabb kreációit vonultatja fel, de 
ahol mindjárt próbatermet is berendez a 
vásárlók számára. Akinek megtetszik egy 
kiállított cipőremek, rögtön felpróbálhatja 
ebben a próbateremben — sőt meg is veheti. 
És hogy a kiállított tárgyak biztosan elfognak 
kelni, arra garancia az a nagy készülődés, 
amely a Kálmán-szalonban már hetek óta 
folyik s amely a cipőipar remekeivel fogja 
megörvendeztetni a divat kedvelőit. Az áru-
mintavásáron különben Kálmán Andor sze-
mélyesen fog a látogatók rendelkezésére 
állani és komoly útbaigazítást adni a leg-
fontosabb kérdésre; milyen legyen a nyári 
cipő ? 

Solti Hermin a strandon 
A „Nyaralási Újság" e heti címlapján Solti 

Hermint találja az olvasó. A kép nemcsak 
azért érdeke mert az első idei színésznőt 
ábrázoló strandfelvétel ; külön szenzációját 
az a pompás fürdőkosztüme adja meg, ame-
lyet a művésznő visel. A fürdőkosztüm a 
Berkes-cég (Deák Ferenc-utca 13.) kreációja és 
méltán kelthet feltűnést a strand divathölgyei 
között. A Berkes cég vezet Budapesten divatos 
fürdőtrikó, fürdőkosztüm és fürdőképp kreá-
cióival, a pesti színésznők egytől-egyig őnála 
szerzik be nyári toilett szükségleteiket. 

Angol és francia 
szines ingek 

Várady Béla 
Budapest, IV., Váci-utca 15. szám 
Flókllzlet : IV., 1Urr István utca 9 

Telefon 10-67 és 125-73 

Az Angol Park mellett. Telefon 17-97 
Rita Saccßeiio világhírű tánc-
müoésznő és kamaraballetjének ven-
dégjátéka. Az előadás 9-kor kezdődik 

Stettner 
éttermei 

a felső Margitszigeten 
A Duna-terraszon esténként 
művészi előadások. 

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 4 3 c s e h k o r . - t ó l 
Bővebbet Budapesten, a Menetjegyiroda és a Fürdő-

igazgatóság Tatr. Matliary 
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Hová megy nyaralni 
Ha semmi másból nem kegyeskedtek meg-

állapítani még. hogy itt a nyár, ebből a cik-
kecskéből a legbiztosabban és hőmérőknél 
pontosabban megállapíthatják. Itt a nyár ké-
rem, mert a „Színházi Élet" megkezdi „Hová 
megy nyaralni T cimü körintervjunak soro-
zatát. 

1922 nyarán a pesti színházak között első-
nek a Blaha Lujza Színház csukja be ka-
puit. Tavaly a színház tagjai valamennyien, 
kivétel nélkül, Budapesten nyaraltak, a Scala 
Színházban. Az idén mozi lesz a Scalában ; 
a színészek mehetnek nyeralni. Megkérdez-
tük, hogy hová mennek. Így nyilatkoztak : 

Szirmai Imre : 
— Majdnem biztos, hogy Csehszlovákiába 

megyek. Turnézni fogok. Ha semmi sem jön 
közbe, akkor idén megint csak Játszva nya-
ralok". 

Kruy8vik Annie : 
— Tizennyolcadikán lesz az utolsó elő-

adás. Tizenkilencedikén mér Ausztriában 
vagyok. Egyetlen pillanatot sem akarok el-
veszteni a szünetből. 

Pintér Böske : 
— Minden valószínűség szerint Erdélybe 

megyek De Bécs is erősen kombinációba 
van véve. Még nem határoztam pontosan. 

Rozsnyai Ilona : 
— Ezidén nem megyek nyaralni — rohanni 

fogok. Nem is rohanni, száguldani, repülni. 
Tizenkilencedikén reggel belefekszem a Ba-
latonba és ki sem jövök belőle soha — vagy 
legalább is addig nem, mig újra játszani nem 
kezdünk. 

Galetta Ferenc : 
— A Semmeringre megyek nyaralni és 

annyi pompás levegőt hozok magammal, 
amennyi szolidan beosztva, egész télre ele-
gendő lesz. 

Ujváry Károly : 
— Ma még fogalmam sincs róla, de lehet, 

hogyha holnap megkérdez, már megmond-
hatom, hogy Kolozsvárra megyek . . . 

Matány Antal : 
— Az még egyelőre szigorú titok. Most 

akarom épen lerántani a leplet. Egészen 
va lósz ínű , hogy turné7ással töltöm a nyarat. 

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

Nemzeti penslú SIÓFOK 
Szellős szobák, kitűnő konyha 
Előszezonban napi teljes pensió 
szobával 550 korona 

Bejáró étkező vendégeknek árengedmény I 

Üdülő pensió 
Mátyásföldi 
Rákóci-ut 4. 
Telefon szám : Mátyásföld 3. 
Gyönyörű villában egész éven át nyitea 

El iörangu ellátás, hizókurák, légkurák, szélmentes terrasz 

Dr. Lakatos Viktor szanatóriumai 

ABBAZIA 
BADEN 

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

W i e n mellett 
Sanatorium „Esp lanade" 

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

NYÁRI SPORTRUHA 
Weiner és Grünbaum 

kreációja 
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A K o n c e r t Q a j ó p u b l i k u m a 
A művészvilág és arisztokráci legjava láto-

gatja az „Árboc" hajózási folyóirat és „Kon-
cert" hangversenyigazgatóság által rendezett 
koncert hajókat. A hajón megjelenő frissen 
szerkesziett „Koncerthajó Újság" közli mindig 
a jelenlevők listáját, amelyből alanti jólismert 
neveket jegyeztük fel : báró Láng Mihály és 
belatini Braun Rudolf, a Koncert hangverseny-
váll. igazgatósági tagjai, gróf Dessewffy Emil, 
báró Vojnits Istvánné, Hegyeshalmy Lajos 
miniszter és családja, Horváth Károly h. állam-
titkár, Sényi Péter, Jármay Elemér h. állam-
titkár, báró Uray Tibor és neje, Hoitsy Sándor, 
ismert vasúti és hajózási főfelügyelő, Schopf 
Tivadar, Mftr. felügyelő, dr. Kovács Ödön 
táblabíró alelnök, Balku főispán, dr. Szabor-
lyevits Dusán alispán, vasvári Franki Ernőné 
stb. Az iró- es müuészuilágből : Krúdy Gyula, 
Harsányi Zsolt, Incze Sándor, dr. Molnár 
Jenő, Nirschy Emilia, B. Walther Rózsi, Pálffy 
Boriska, Sziráky Dóra, Heltay Ide, Sztojanoits 
Lilly, Kövér Gyula festőművész, a „Fészek-
klub" háznagya stb. 

UJ nyári divat 
— Megérkezett az ingkabát. — 

Tisztelettel jelentjük, itt az uj nyári viselet, 
megérkezett az ingkabát, egy négyzsebbel 
díszített vászonból vagy nyersselyemből ké-
szült ruhadarab, ugy ahogyan azt itt méltóztat-
nak látni. A Schöberl-féle nappal szék éjjel áuy 
lalálmány ellörpül az ingkabát mellett, amely 
ugyanerre a mintára nyáron kabát, télen ing. 

Es a legpraktikusabb 
viselet a nyaralásra, 
kirándulásra. fürdő 
helyre nélkülőzhetellen, 
polgári és előkelő egy-
aránt, akár a d^na-
paiti korzón meg lehet 
jelenni benne kabát 
nélkül. Mert az ingka-
bát oroszos szibásával, 
csinos övével cserél-
hető kézelőivel és gal-
léréival pótolja ugy a 
kabátot, mint az inget. 

A találmány biztosan 
hamarosan bevezelett 
nyári divat lesz és 
feltalálójának Bernáth-
nak, akinek _a Vilmos 
császár-ut 76. szám 

alatt van üzlete, bizonnyára nagy sikert fog 
hozni. Az ingkabát éra 750 korona, de kap-
ható panamavászonból 1300 és nyersselyem-
ből 2600 korönás áron is. 

Márványmenyasszony 
I., Márvány-u. 6. Tel. 49-79. Különlegességei 
májusi boule, libapecsenyék, pörkölt csirke, 
elsőrangú fajborok. Külön terasz. Esténként 
ifj, Rácz Pali muzsikál. Tulajd. Boros Gyula 

í ™ Undűfztanyo uentíéólö 
Zugligeti ut 22. A 81-es villamos végállomástól 5 perc 
Gyönyörű árnyas kerthelyiség. Kitlinő magvar konyha. 
Fajborok. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. C igánycne 
D a j k a F e r e n c , vendéglős fRoval-Orfeum v főpincére.) 

Tenniszrakett jav í tások 
MAURER ISTVÁNNÁL 

Budapest, Városház-utca 20 

Vigszinház-étterem 
kerthelyiségében 

viASzzai id. Kóczé AntalmuzSmi. 
Fagylalt, jegeskávé. Tulajdonos: Kertész Jenő Endre 

Menjünk a 

Gyuri bácsihoz 
a Kéményseprő vendéglőbe 
Aréna-ut 106 

PORTÓK 
Î R I E S T M E L L E T T 

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

remek fekvésű 

P A I A C E - szálloda 
és más 40 szálloda és pensio 

Jár ÉK KASZINÓ 
Magyaroknak 15% 
k e d v e z m é n y ! 

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

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

U8SzebbkirándulóhelyaMátyásföldi Parkszálloda ***** terassza 
Villamos q Keletl-pályandvartó! Va óránként, leszállani a Mátyásföldi középmegállónál - Naponta cigányzene 

Elsőrangú konyha 
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A párbajok után három napra már talál-
koztam Ács Tiborral a Kossuth Lajos-utcán, 
à képin egy darab angol flastrom volt. Abból, 
ahogy felém szaladt, már tudtam, hogy rám 
lesett. Az iskolában is persze Huszti Gábor-
tól hire ment, hogy az ifjúsági elnök a 
vőlegényemmel párbajozott és természetesen 
ez nagy szenzáció volt, elképzeltem, hogy 
mennyire irigyelnek a leányok, mert egyikért 
se párbajoztak, csak én értem : — és most, 
hogy találkoztam vele, meg még be is volt 
ragasztva a képe, hát 
mindenáron akartam, hogy 
de lássák is, hogy igazán 
párbajozott és azért azt 
mondtam, forduljunk visz-
sza, a cukrászdában fe-
lejtettem a szerepemet : 
— csak azért, hogy hátha 
szembe találkozunk most 
egyik-másik le-
ánnyal és azok 
aztán elmond-
hassák, hogy de 
látták Ács Ti-
bort és látták, 
hogy be van ra-
gasztva és most 
egész bizonyo-
sak legyenek benne, hogy 
ő hős volt én értem. 

Tiilával csakugyan szem-
be találkoztunk, ő ugy 
adta, mintha észre se 
venne minket, pedig a 
szeme sarkából tudtam, 
hogy odanézett. Azzal a 
bizonyos tanárral már rég elrontotta a 
dolgát, mert az ugyancsak rá se hede-
rített többé, meg ő is mondta, hogy más 
iskolába fog járni, de a leányoktól hallottam, 
hogy most azzal henceg, hogy egy hercegje 
van. Csak Mária mondta, hogy az a herceg 
egy népszinházutcai kopasz droguista. Dehái 
ő mindenkép leakart nézni engem, pedig 
hisz tudtam, hogy megpukkad, hogy nem 

neki van ilyen hős gavallérja mint nekem. 
A cukrászdából Mária toppant elénk : na, ő 
már aztán igazán megnézte a flastromos 
képit. Aztán, hogy csak én szaladtam be a 
cukrászdába és Ács künn várt meg, az 
ajtóban azt mondta : 

— No én nem találom szépnek, ha vala-
kinek a ké-
pin végig-
vágtak es 
most bera-
gasztva sza-
ladgál az ut-
cán. Miért 

nem mondod 
neki, hogy ma-

radjon otthon ? 
Ácstól én nem 

kérdeztem a párbajról 
semmit, de épp ebből 

megérthette, hogy én na-
gyon jól tudok mindent és 

jól tudom, hogy ő én értem 
verekedett. Mindössze annyit 
mondtam neki mégis : 

— Szerettem volna magának 
egy szál virágot felküldeni. 

l\a, azt látni kellett volna, 
ahogy majdnem ugrott örö-
mében. Meg, hogy a kis 
kacsómat adjam oda neki, hogy 
hazavigye és mindig azt csó-
kolgassa. Aztán azt a bolon-
dot is mondta : 

tudja mit, ajándékozza a kis 
kacsóját egészen nekem. Elviszem Szumat-
rába. Ha maga nem akar a kacsójától el-
válni, jöjjön maga is — meg igy tréfált, vagy 
tán igazán is gondolta. Én, hogy másról 
beszéljünk, emlegettem a vizsgát, ő erre 
mutogatta a két hatalmas tenyerét, hogy ha 
ő azzal elkezd tapsolni I Mert, hogy elhozza 
a fiukat is, valamennyi rendezőt, aki Mátyás-
földön voit. Én éppen elragadtatva mondtam, 
hogy az milyen nagyszerű lesz, mikor : hü ! — 
ott jön Géza épp elénk ! 

.Mos t már né-
gyen mentünk a 
Kossuth Lajos-

utcán" £ 
Szakmáry ra jza 

— Vagy 

IRTA 
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No, mi lesz most? Mit csinál majd most 
megint ez a két kakas ? Hogy összefognak 
most megint kapni . . . 

Csudák csudájára azonban hallottam 
mellettem Ács vidáman kiabáló hangját, 
ahogy messzire elibe kiáltoz : 

— Szervusz ! Szervusz ! 
Géza meg, mintha megörülne is, hogy 

végre találkoznak, nyújtja a kezét : 
— Szervusz 1 Szervusz ! 
Elálmélkodtam : mi lelte ezeket ? Egy-

szerre a legjobb barátok ! Mikor én azt 
hittem, hogy most meg tán már dárdával 
fognak párbajozni, 
hogy melyik nyársalja 
fel a másikat. De 
egyik az egyik olda-
lon, a másik a mási-
kon, vigan mentünk 
hazafelé. 

Ács Tibor nem kisért 
messze és igy nem-
sokára megkérdezhet-
tem Gézától : 

— Hát mi történt, 
hogy megint össze nem 
kaptak ? 

Géza azt felelte : 
— Ha az ember 

párbajozott valakivel, 
akkor azzal a legjobb 
barátságban kell ma-
radnia. 

— Ugy egymásnak 
estek, oszt most csupa 
jó barátok ? 

— Természetesen. 
Hallottam, hogy ezt fölényesen, még a 

párbajhős mondja. Mert nyomban aztán már 
savanykás lett a hangja : 

— Annyit azonban maga megtehetett volna, 
hogy nem sétál vele végig ilyen tüntetően, 
mikor mindenki tudja, hogy verekedtünk. 
Komikus, hogy ő mégis itt van maga mellett. 

Hiszen, hogy Gézával abból patália lesz, 
ha megtudja, hogy én Ács Tiborral sétáltam 
végig a Kossuth Lajos utcán és pláne az 
iskoláig, azt én mindjárt gondoltam, de azért 
mégis én estem most neki : 

— Igen, goromba legyek vele, ugy-e ? Rá 
se nézzek, mikor ő szépen köszön ! Aztán 
dühiben valahogy eljöjjön a vizsgára és ki-

Nagyban szervuszoztak . . .• 
Szakmáry rajza 

fütyüljön I Maga azt szeretné, hogy kifütyül-
jenek, ugy-e ? Meg mind a tizenhat rendező, 
akit elhoz, mind fütyüljön! Mikor igy meg 
mind eljönnek és tapsolni fognak. 

Ennek másnap még folytatása is volt, mert 
másnap délben, mikor lejövök az iskolából, 
kit látok szembe jönni a lépcsőn : — Résánt ! 

— Hát maga mit keres itt ? — szóltam rá. 
— Kis dolgom van Sándorral. 
Az a Sándor az igazgató volt, de én ki-

hallottam a hangjából, hogy nem is igaz. 
Mindjárt át is fordította arra : 

— De ha magával találkoztam, akkor 
inkább már magával maradok. 

Lent meg már ott várt Géza. És most 
hárman mentünk. A Kossuth Lajos-
utca sarkán meg hogyne lett volna 
megint ott Ács Tibor? Gézával nagy-
ban szervuszkodott, ott is maradt azon 
az oldalamon, ahol azelőtt Géza volt. 

Aztán, hogy arról be-
. széltem, hogy : 

— Hátha belesülök 
a vizsgán ! — Résán 
azt mondta : 

— Az nem baj, Min-
denki belesül az első 
vizsgán. De azért tap-
solnak. — És odafordult 
Gézához, mikor Ács 
már újra mutogatta 
nekem a nagy tenyerit : 
— Ugy-e, tapsolunk? 

— Én azt se bánom, 
ha belesül — felelte 
Géza. 

— Tudom, tudom, — 
nevetett fel Résán, — 
— fordult hozzám és még örülne is rajta 

nevetve búcsúzkodott. 
Pesze ebből megint patália lett a házunk 

előtt. 
— Igen, maga annak örülne, ha belesülnék. 

Maga örülne, ha egészen is belesülnék. Ugy, 
hogy örökre elmenjen a kedvem tőle. 

— Igen, örülnék — válaszolt Géza. 
— Látja ! Látja ! Ilyen maga ! Ha magától 

függne, még ki is fütyülne ! Látja : ezért kell 
nekem mindenki más is, nemcsak maga ! . . . 

— Kezdek már felesleges is lenni — 
dünnyögött Géza. 

— Nem igaz I — kiáltottam rá, — nem 
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felesleges. Egészen magának fogok játszani, 
na ! — és felszaladtam. Láttam még, hogy 
Géza ott áll . . . no hát ugy állt ott mint a 
bálám szamara. 

Pedig már összeakart velem veszni ! Az 
bizonyos 

Na, dehát a fődolog, hogy 
lesznek már, akik tapsolnak! 

És virágokat is fognak hoz-
ni. Még az kellene, hogy 
Géza miatt ne 
kapjak virágot se 
Legfeljebb a 
Huszti Gábor 
rongyos kis bu-
kéját. 

Aki azt a 
nagy nyilatkoza-
tot tette : 

— Látom, hogy 
már csak a mű-
vészetemmel hó-
dithatlak meg. 
De ugy is fogom 
játszani Julius Caesart ! 

Nem állhattam meg, hogy azt ne mond-
jam: 

— Azt a vöröset ? 
— Igen, a vöröset. Meglásd milyen óriás 

leszek a vörös parókában. Érzem, Julius 
Caesar csak vörös lehetett. 
1 (Csakhogy ezzel a vörös parókával baj esett. 
Mert mikor a tanár a vörös parókáról halott, 
rettenetesen lebarmozta Husztit. Ezután Huszti 

„— Julius Caesart csak vörös 
parókával tudom elképzelni. . . -

Szakraáry rajza 

már csak ugy járt-kelt, mint egy félbolond. 
Hogy az ő művészi pályájának vége ! Nem 
engedik megmutatni, hogy ő mit csinálna 
Julius Caesarból. Egy nap odaállt elém és 
nagyon komoran, mint aki már elhatározta 
magát, azt mondta : 

— Én ezt nem 
élem tul ! 

ii 

— Ugyan, 
hogy lehet igy 
beszélni ! 

— Én becsüle-
temre mondom ! 
Minek éljek, ha 
útját állják, hogy 
nagy művész le-
gyek. Ha én 
egyszer nem tu-
dok mást játsza-
ni, mint egy vö-
rös Julius Cae-
sart ! Miért nem 
hagyják, hogy 
legalább meg-

mutassam? Mondd, nem érzed te által, hogy 
Julius Caesar csak vöröshaju jellem lehetett ? 

Csakhogy megnyugtassam, ráhagytam : 
— Természetesen. 
Amire ő egyszerre extázisban tört ki : 
— Lilikém, te angyal, te ideál, te tökéletes : 

ezzel a szavaddal mentettél meg. Ha nem 
mondod ezt, bizony isten, becsületemre, haza-
mentem volna és agyonlőttem volna magam. 

(Folytatjuk.) 
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(Utánnyomás tilos) 

Hazudik a muzsikaszó... 
Julia belépője (Timár IIa) 

Szövegét irta : Erdélyi Mihály. Zenéjét szerzette : Neumann Ferenc 
ewit 
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H. 
Nem szerettem még soha senkit, 
Csak dalt és q virágokat. 
Őrömmel zengem, ha tavasszal 
A bimbóból rózsa fakad. 

Átsirtam két szomorú telet. 
Örülnöm hogyan is lehet, 
Az arcomon még röpke mosoly sincs, 
Mig szivem lezárja egy rabbilincs ! 

Reh. 

KOSZT ELITZ KÁLMÁN < * N 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegessége: j 
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V Ő L E G É N Y 
Komédia három felvonásban. — írta : SZÉP ERNŐ 

Kornél: Piszok fráter. Itt egg védtelen 
leánnyal, piszok. (Blúzát, szoknyáját huzza, 
veregeti. ) 

Rudi (leszáll a díványról, ráteszi a hú-
rokra az ujját, szeme közé röhög Kornél-
nak). 

Kornél: Mocsok. 
Rudi (röhögve, élvezettel): Szemtelen. 

(Megzenditi a gitárt). 
Kornél (lép egyet, alig bír magával): 

Hitvány kéjenc, mit akart velem? 
Rudi (zengve, erőszakkal röhögve): En? 

En másztam oda magához? 
Kornél (ökölbe kapja kezeit, rezegteti): 

Mit mer felőlem képzelni ! Hogy mert meg-
támadni? (Felszíjja kétszer az orrát, megy 
a székhez a retikülért.) 

Rudi: Nézze fiam, ha akarnám, hipno-
tizálhatnám magát. Kijelentem'. 

Kornél (visszafordul, a cipőjére néz Ru-
dinak). 

Rudi (gesztussal ) : Lemondok, nem' vagyok 
rászorulva. Csak. Höih, egy félórát éppen 
magára is ráköltöttem volna. (A gitárt a 
hóna alá veszi, belső zsebébe nyul.) Pláne, 
'hogy itt! En velem nem fog kukoricázni. 
Azt hiszi? Nekem állandóan a legjobb 
nőim' vannak, nevetséges. (Kotor a tárcában, 
amelyet elővett a belsözsetoéiből. ) Nézizie 
meg a jelenlegi barátnőmet. 

Kornél (visszajött, kiszedte a zsebkendőt, 
leiüti a kezét): Nekem nem fog mutogatni, 
kikérem magamnak, előttem ne beszéljen 
azokról a maga nőjeiről, pfuj! (Szemére 
kapja ai zsebkendőt.) 

Rudi (elteszi a tárcát, a gitárt vissza-
veszi a hasária): Adja itt a bankot. Feljön 
egyedül egy férjihez... (Belezéndit a 
húrokba. ) 

Kornél (a zsebkendőt lekapja, toppant): 
Fogja be a száját. Hogy mer egy uri-
lánnyai szemben. Ugylátszflk, nem tudja 
kivel van dolga. 

Rudi (fejét rázva röhög ) : Nem. (Basszus-
sal, lenyomott fejjel.) Nem. 

Kornél: Én Csúszik Kornélia Caeiesiai 
vagyok. Nekünk nemességünk van. Csúszik, 
ipszilonnal. 

Rudi (hajol): Fox, iksszel. Fox Rezlső 
Terpszichóre! (A gitárt molesztálja.) Es 
aki olyan hires zsentri, az ne másszon min-
den jött-ment alaknak a díványára. 

Kornél: Mm, koszos. Észre se veszek 
egy ilyen (gesztus, végigméri), ph! Arra 
se érdemesítem, hogy leköpjem. Hencegi 

avval a gitárral. Nem is tud játszani. 
Majom. 

Rudi (a díványra dobja a gitárt, ugrik 
Kornélhoz, elkapja a két csuklóját). 

Kornél: Ne nyúljon hozzam! 
Rudi (rázza): Mostan takarodjon. Taka-

rodjon ki innen. (Rántja.) 
Kornél (fésziti magát, nagyot sikolt). 
Rudi: Pusztuljon, mert ha én megfogom,, 

szétmegy a kezem közit. 
Kornél: Jaj , de fá j , kitöri a karom, ba-

rom! 
Rudi: Ki innen, mars! (Az aj tó felé 

penderiti. ) 
Kornél (sikolt, tántorog, megáll az ajtó-

inál). 
Rudi ({utána ugrik, kinyitja az ajtót, 

megmarkolja Kornél vállát). 
Kornél: Segitség ! Rendőr 1 
Rudi (becsapja az ajtót, elrántja Kor-

nélt) : Nem hallgatsz! 
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Kornél (kiugrik a kezéből, emeli ka r j á t ) : 
Gyilkos! J a a j j Gyilkos! 

Rudi ( lehajol): Csss! (Dugott hanggal.) 
Ne üvöltsön ebbe a rendelőbe. T e j (Okiét 
rezgeti. ) 

Kornél (közbe magasabban jajgat , jaj-
gatása miaicskanyávogásba siklik). 

Rudi (előre buktatja tejét, öntudatlanul 
ugat rá, ugráló fejjel, j Vauh, vauh, vauh. 
(Pár másodpercig hangzik a nyávogás, 

ugatás. ) 
Kornél: Ha engem ki mer utasítani ösz-

szesikoltom a házat. Én olyan skandalumot 
csapok m a g á n a k . . . 

Rudi (toppant): Pssz, nem hallgait már! 
(Äz ajtóhoz hit, oda tar t ja fülét, visszafut. ) 
ÄVajd én hi vom fel a házmestert és ki-
hordatom innen. Megveszett! 

Kornél: Rzt fogom mondani, kezelésre 
jöttem és maga visszía akart élni velem. 
Fel fogom jelenteni. 

Rudi (késéssel): Hát. Kérem. (Igazgat 
magán.) Legyen szives. És nyilatkozzon, 
mégis mikor szándékozik innen eltávozni. 

Koméi (felrántotta vállait, a zsebkendői 
arcára tapasztja, zokog). 

Rudi: Hm. (Pihen, mint a boxbajnok. 
Nézi. ) 

Kornél (zokogásán és zsebkendőjén á t ) : 
Mit tettem magammal. Hol vagyok. H o l 
tartok én. Ä kezem is pirul az arcomon. 
Istenem. 

Rudi: Hmmm. (Csipőre veszi kezét. Vár., 
Kornél: Nem élhetek olyan sokáig, hogy 

ezt elfelejthessem valaha. Mi lesz belőlem. 
Mi lesz velem. 

Rudi (köhög, türelmetlen. Következő sza-
vai alatt elkezdi körbe járni Kornélt, le-
hajtott fővel, két keze a csipöjén). 

Kornél (tisztul a szava): Miért, hát 
miért? Mi vagyok én? Egy utcai cafattal 
se mernek igy bánni. Igen, még1 annan is 
hízelegnek. Én annál is alábbvaló vagyok, 
tudom, nincs pénzem, tudom. De igy meg-
gyalázni, igy a sárba taposni méigse sza-
badna egy leányt egy férfinak, akinek 
egy morzsa szive van, nem? (Leveszi a 
zsebkendőjét, nyitja a szemét. ) Mondja, 
tnibői van a szive magának? 

Rudi (éppen előtte van. Ránéz): Ce-
ment. 

Kornél (szaggatottan a zsebkendőt tel-tei 
kapva, ütiögetve szemét, a rcá t ) : Könnyű 
lírutáliskodni. Úriember azt nem teszi. 
Maga úriember? 

Rudi (emeli jobb kézéi magyarázni): 
(Hmennyiben ez rám vonatkozik, kijelentem,, 
hogy én abszolúte nem1 vagyok úriember. 
Nézzen v|égig tetőtől talpig1. Nézzen ide: 

Kornél (sir, a zsebkendőt a szemére 
nyomkodva az ablakig megy, megáll háttal, 
ie-le dugja fejét a zsebkendőibe). 

Rudi (odamegy a mütőszékhez, az ablak 
felé csavarja, beleül, köhint): Vegye tudo-
másul, hogy én, Fox Rezső, tetőtpl-talpig 
165 centiméter és mellbőség kilencvennyolc 
(hangsúllyal), nem vagyok úriember. Ki-
jelentem ünnepélyesen, hogy itt egy perfekt 
jellemtelen fiúval áll szemben. (Meghajt ja 
magát, szivére teszi kezét.) Szavamra mon-
dom magának. (Keresztbe teszi lábát, fel-
húzza n a d r á g á t , kiveszi cigarettatárcáját, 
rágyújt, nyfujtja az ablak felé a tárcát. ) 
Rágyújt? Nem akar? 

Kornél (késéssel ) : Nem. 
Rudi (elteszi a tárcát) : Üljön csak le 

egy kicsit arra a székre. 
Kornél (késéssel): Nem ülök. 
Rudi: Igaza van. Még nőhet. (Nagyot 

szippant. ) Nézzen ide. (Utána néz a füst-
nek.) Én magának semmi néven .neve-
zendő felelősséggel nem tartozom. Be akar-
tak hálózni, nem sikerült, kvitt. (Kornélt 
még hallani, hogy szepeg és látni, hogy 
[vállai még ugranak. ) Igaz, magának köszön-
hetem, hogy a további strapától megkímélt, 
de kijelentem, a dolognak úgyse lett volna 
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jövője. (Nevetősen.) Tudom maguk hogy 
képzelték, mi? Hogy majd pénz nélkül 
is ottragadok, jelzem, ismeretn az ilyen 
eseteket, nyugodt lehet, ha nyolc-tiz nap 
múlva a pénz nincs meg, már nem ismer-
tem volna magát. Mégegyszer kijelentem, 
hogy nem aziért, mintha én itt igazolni 
akarnám magamat nem tudom tó. előtt, csak 
direkt kizárólag, hogy maga tisztában le-
gyen, hogy miről van itt én nálam szó és 
aztán esküszöm; hogy többet az életben 
nem1 fog molesztálni. 

Kornél (két kezét az ablaküvegre teszi 
lassan. Ugy marad félrehajtott tejjel, egy 
keziében ott a zsebkendő). 

Rucli: Elég az hozzád én ma 33 évet 
Írok és még nem' vagyok doktor. Mint úgy-
nevezett fogásznak, ha pontosan összeszá-
molom, ezidoszerint egy, mondd egy darab 
paciensem1 van, az is barátom, Pimpi, zon-
gorista. Miből élek? Kártyából. Ha lehet 
csalok, ha nem, hát vesztek. Pechem van. 
Társaságom'mennél aljasabb, annál édesebö. 
'Arra a családi bosztonrajcsulra, t ud j a mért 
íjártam most: amiért maga. Nézzen körül 
lebbe a rendelőbe, lát ja, ettől az amerikai 
ltoghuzószéktői a gitáron át addig a csá-
szárszakállas veterán fogkefémig minden 
darabbal tartozom, beleszámitva az összes 
rajtamlévőt, az órámat kivéve, mert ősidők 
óta nincs órám. Pardon, ne hogy elfelejt-
sük, a házbért és a vicinét, akinél nem-
tesak félévi takarítással, hanem negyven 
Ikrőn kápévei is lógok. Ezzel szemben al-
szik itt a Velence kávéház előtt a 403-as 
•hordár, azt ne higgje, hogy annak nem • 
jövök 8 krőnnel, sőt ne higyje, mert 12-
vel jövök neki, szintén kápé. Sejti, hogy 
szövetkezeteknél, úgymint főpincéreknél, rég 
eljátszottam kisded játékaimat. Maga azt 
hiszi, nem sülyedek a föld alá a szégyen-
től. Ugy van, eltalálta. Nem arról van 
szó. A helyzet tarthatatlan. Nem lehet to-
vább vacillálni. Pénzhez kell jutni. Un-
dorító. Azt hiszi, én tegnap óta nősülök? 
A. Elárulhatom magának, már vagy hatod-
szor nősülök, de mindig csak a Himmel-
sprengig jutottam, biztos hallót ' arról az 
irodáról, ott informálódnak az ember felől 
korrekt családok, tudja, ahol tényleges 
fcozomény van. 

Kornél (fél arcával az ablaknak dül, ugy 
áli tovább). 

Rudi: Nézze kérem, ahogy igy megnéz, 
én már egy párszor közel voltam negyven-
ötvenezer krőnhöz, a Himmelsprengnél el-
csúsztam. (Lenéz.) Privát pech. Nem kéli 
félni, nősülni fogok. Tudom kilóra, mit érek. 

Van nő Pesten. ígérem magának, hogy 
ha egy szlép napon olvasni fogja, hogy 
Fox Rezső örök hűséget eskMött nem tu-
dom' kicsodának, hát hallja, aziért a néni-
ért majd imádkozhat, mert annak a néni-
nek régen rossz. Nézze, mért muszáj ne-
kem nősülni. Szerintem egy élet van: a 
nőtlen é le t Nevetséges, azt hiszi, én oda-
tudom magam egy nőhöz kötni, mint a 
botot az esernyőhöz? Megörültem (gondol-
kozik), lezárni az egész esetet, ké.-em', 
eltüntetni a becses nevemet, i t t elszapo-
rodni? Háhá! (Röhög.) Azt hiszi, majd 
megőrülök. Nincs az a nő a világon, kije-
lentem. Idenézzen! (A zsebébe nyul.) Meg 
fogom mutatni a barátnőmet magának, szí-
nésznő, hetedik szám a Casinóba, Sárga-
töldi Sári, elismert nő, semmi, nézze a 
szeptemberi műsorba a Trocaderóban itt 
volt az a dán, várjon, itt van az is (keres-
gél j és még más tyúkok is, nem hallott ar.ól 
a dánról, most nem jut eszembe a neve 
(gyönyörrel), tudja, az olyan szőke volt, 
az az egész nő mint az ementáli, mese, 
ja j , az a gyönyörű (nem találja), frász a 
pofádba, hova bújtál! Kijelentem, a dánén 
megdöglöttem. Egy hónap múlva elv.tte 
aZ ügynök Bukarestbe, hálistennek. Várjon. 
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(Felgyújtja a gázt, megint a tárcába 
néz.) 

Kornél (mikor a gáz felgyullad, mintha 
magához térne, megfordul, jön, lassan a 
két szemét megüti zsebkendőjével, kettői 
köhög ). 

Rudi (a tárcába pillantott): Haa, nők, 
édes macskák, uj nevek kérem, itt van ni... 
(Felugrik, visá Kornélnak a fényképet) 
Nézze meg uram ennek a nőnek az alak-
ját. 

Kornél (eltolja, lassan megy a retikülért 
a székhez). 

Rudi (visszatuszkolja a tárcába a fény-
képeket, röhög ) : Dehát ez mind semmi, má 
ez (a tárcára csap), ez mind rongysze-
dés, tudja, milyen klassz nők vannak, óriási 
hők, itt volt az orfeumban a zafir-ikirály-
nö, itt voH az Otero. 

Kornél (reüküljéből puffot, kistükröt 
Vett elő, foglalkozik az arcával). 

Rudi (nyújtogatja egyik karját, a tár-
cával csapkodja combját): A metresziek a 
grófoknál, a zsidóknál. És azok a remek 
privátok, senkise tudja kihez tartoznak (két 
karja rajong ), a Hungária, az egész Európa, 
a világ, frakk, smoking, Monteoarló, mosz-
szfiő! Helló, hellÓ! (Kezével a távol vi-
lágot üdvözli. A tárca kirepül kezeiből.) 
Fet vo zsö, eviva, evőé! Hahói (A tárca 
után néz, arra bukik.) 

Kornél (eltette a pudert, zsebkendőt, 
fátyolát megoldja hátul és frissen kezdi 
kötni). 
(Egy emelettel feljebb megszólal a zon-

gora. Schuman: Trämerei. ) 
Kornél (munkájában megáll egy pil-

lanatra, felkapja fejét, felnéz). 
Rudi (a tárcáért szaladva): Pénzkér-

dés! (Felkapta a tárcát a levegőbe, rá-
ülöget. ) Velem lehet csevegni! Lóvéi Mo-
ney ! Csak egyszer becsalják ide. Várj, majd 
zabálunk! (Ráesik a szeme Kornélra) Vár-
jon csak! (Odamegy hozzá. Még gőzölgő 
hanggal.) Mit akar? (Mutat az ablak fe-
lé.) Látja odakint a falon az!t a fogászati 
táblát? Látja az|t a biszit a táblámon, azt 
e ronda nagy szájat, az vagyok én. Ide-
nézzen: hááá. (Tátja a száját Kornélra) 

Kornél (fátyollal, igazgatja tején a ka-
lapot, nézi Rudit). 

Rudi (magához tér, elteszi a tárcát, kö-
liög, simitja homlokát): Megnyugtathatom 
magát, igenis, le fogok doktorálni. Mi-
helyt nősültem. A szenvedő emberiségre 
fütyörészek. Specialisták leszünk. Karls-
óadban. Nyitunk egy pazar kis szanatóriu-
mot Pesten. Elegáns néniknek. 

Kornél (köhint, menni akar). 
Rudi (elébe áll, nyargalvóst beszél, 

meggyőző gesztusokkal): Nekem nősülni 

kell. Mit csináljak, nem igaz? Rajtam lóg 
egyfelől egy nyugdíjas Fater, másfelől egy 
maródi Mutter, le kell rázni őket. Én nem 
vehetek el (Kornélra mutat és Kornélról 
az ablakra;, öö, senkit, nekem nősülni 
kell. Legnagyobb bajok vannak. Egyszer 
csak azion veszi magát az ember észre, 
hogy be van zárva. Ha nem1 lesz elég egy-
szer nőáülni, nősülök háromszor, ahány-
szor parancsolja. Rámbizhatja kérem. (Kor-
nél vállára ütöget.) 

Kornél (elhúzta vállát, körülnéz, indui, 
elkerülve Rudit). 

Rudi (elébe kerül): Eleget hallott, nem? 
Most már leszámolhat evvel a hülyeség-
gel. 

Kornél (jobbra-balra utat keres). 
Rudi (nem engedi): Mondja, hát nem 

ügy van, kár volt egy percig is az ügyet 
komolyan venni, várjon, azt akarom mon-
dani magának, egy pillanat! 

Kornél (alig bir idegességiével): En-
gedjen. (El akarja taszítani.) 

Rudi (megkapja a két kezét): Kijelen-
tem, maga ezerszer különb nő, még ha 
pénze volna is, minthogy magát csak esz-
köznek használják fel, mint például az én 
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esetemben, hogy csak, öö), mentöcsónak 
legyen egy férfinek, hogy valaki csaik az 
egzisztenciája végett.«. 

Kornél (lépni s lépni akart s nyújtotta 
fejét jobbra-balra, aztán megáll, panaszos 
hangon): Hagyjon már. 

Rudi: Hát mondja meg, hogy látja, 
sokkal jobb magának igy, csak hallani 
akarom, hogy örül, hogy megismerte a 
helyzetet, hogy boldog, "hogy megmenekül 
egy ilyen alaktól. 

Kornél (reszket): Eresszen, kérem. 
(Rántja a kezét.) 

Rudi: Csak halljam a szájából, hogy 
boldog. 

Kornél (kétségbeesve huzza magát): 
Boldog vagyok. 

Rudi (könnyebbülve): Hogy hálát ad 
az istennek, hogy többet nem fogok a sze-
me elé kerülni. 

Kornél (megfagyva): Hálát adok. Most 
már eresszen el. (Indul.) 

Rudi (megy vele, lehajtja íejét, tovább 
szoritja kezét): Nézze csak. 

Kornél: Hadd menjek haza. 
Rudi: Kornél, flzt hiszem, nem vol-

tam a legfinomabb magával. 
Kornél (unalommal leereszti fe jé t ) : Is-

tenem ! 
Rudi: Tényleg, egy nőt, akivel nem 

vagyok jóba, nem szoktam sértegetni. Ha 
már itt annyit kinlódott velem és úgyse 
lesz többet dolgunk az életben, ugyebár? 
Nem akarok smucig fráter lenni, nézze, 
legalább (a mütőszék felé huzza Kornélt), 
jöjjön, megpucolom a fogsorát. 

Kornél (fejét kinosan elcsavarja): Ugyan 
kérem. (Betegen nevet.) 

Rudi (huzza szemtelenül): Tényleg, tar-
tom szerencsémnek. (Huzza. ) 

Kornél: Ugyan, hát ez már. 
Rudi: Nem viccelek. Komolyan, nézze, 

drága Kornél. 
Kornél: Nincs rá szükség. Az én fogam 

olyan, mint a gyöngy. (Elfordítja tőle 
az arcát, felnéz a plafonra, ránt a Rudi 
kezén, szabad keze ökölbe van.) 

Rudi (szembefordul vele, szeliden, éde-
sen): Na! Kornél! Akármilyen tiszta a 
a fog, azt igenis el szoktuk vinni a fogá-
szatra. Kijelentem, direkt szívességet tesz. 
(Megfogja az állát, a szemébe néz. El-
neveti magát.) Én egy vacak fogász va-
gyok. Fox Kajetán, előttem nem kell zse-
r.irozTii magát. Drága Komélka! (Profi 
hanggal, tréfásan.) Egy perc az egész, 
szánté kellemes és a fogak, mint a gyé-
mánt fognak tündökölni. (Saját hangon.) 

Gyerek, addig úgyse engedem el. (Na, 
gön? 

Kornél (felrántja vállát, megy): Hö! 
Rudi: Tessék beülni a székbe (A lám-

pát lejebb huzza.) Így. (A servietiet 
Kornél nyakába teszi.) Ugy. (Megköti neki 
hátul a serviettet.) így. Megnézzük a 
fogsort, azonnal. Fejet fel, szájat kinyitni. 
{Előveszi a tisztító vésőt, lehajlik vele 
Kornél szájához, mély hanggal. ) Ugy, 
ugy. 

Kornél (fogódzkodik két kézzel, száját 
nyitja, emeli arcát Rudihoz, becsukja sze-
mét. Nyög- Elereszti a szék karját , két 
karral felölel Rudi nyakába, emelkedik a 
székben.): Cigarettaszaga van. 

Rudi: Ah! (Fel akarta kapni fejét, de 
visszaereszti, száját a Kornél szájára ejti. 
Egyik lábát messze hátranyujtja, netódül 
a csóknak. Felkarral a Kornél nyakát pleli, 
félkarral a szék hátát.) 
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Kornél (emelkedik és sülyed és emel-
kedik,- tapogatja Rudi haját, lülét, egy 
kézzzel simogatni kezdi Rudi tejét, zokogó 
hangokat ad.) 

Rudi (egy kézzel a Kornél haját simo-
gat ja , másik kézizel a szék hátát simogatja 
szenvedélyesen. Lassan emeli fejét. Borza,s ). 

Kornél (leejti karjait, fejét). 
Rudi (karja nyúl, utána nyílik a szája): 

öblögetni. (Oda akarja adni a pohár vizet 
Kornélnak. ) 

Kornél (nyul vakon a karjaival felfelé, 
eped ) : Gyere, gyere. 

Rudi (rapid nevetéssel): Pardon. (Visz-
szaöileli két karral a Kornél nyakát, leadja 
száját. ) 

Kornél (zokogva megy a csókba). 
Rudi (buzgalmában a széknek dűl, a 

szék teljes félkört fordul, Rudi megy a 
székkel, féloldalt nekidülve. A szék nyi-
Bzörög. Rudi visszatántorog a székkelj. 

Kornél (hol két karral öleli a nyakát, 
hol mohón tapogatja egyik és másik kar-
jával Rudit, csípőtől a füléig. Mikor rejeik 
lassan válnak, haldokló hangon): Hát ez 
iis van a világon, (összekulcsolt két kezét 
nyújtja fel Rudihoz.) 

Rudi (rekedt): Várj, nem jól van a tejed. 
Támaszd hátrábt. (Odacsavarja nekli a tám-
párnácskát.) Ugy. 

Kornél: Ädd vissza, add vissza, gyere 
már. 

Rudi (újra odaadja magát. Mikor ki-
veszi fejét a csókból, megrázza fejét, fuj , 
homlokát gyorsan elsimítja. Sötéten): Ki-
jelentem (lélegzik), nézze.... 

Kornél (rázza fejét, behunyja szemét, 
gesztussal a lámpára): Oltsd le, oltsd le, 
ugy szégyellem magamat. 

Rudi (leoltja a lámpát, dül csókolni). 
Kornél (a csók alatt nevetősen): Nem 

szégyellem. Te ! 
Rudi: Te! (fl szék fordul velük lassan 

erre-arra. Mindig nyiszorog. ) 
Kornél (nyög dicsélése közt): Ronda. 

Nyomorult. (Eszelősen ölelgeti. ) Bitangi. 
Rudi (morgások közt): Örült. Oirült. 

(Emeli fejét.) 
Kornél (nem engedi): Ädj még, rréég, 

aaarij. 
Rudi (ad. Âztàn felemeli fejét. Linegi 

Ugrik, becsukja az ajtót, visszaugrik a 
székhez, csüngeti karjait, nézi Kornélt1, 
feje bukik, bukik). 

Kornél (utána hajlott, karjaival): Mit 
csinálszi. Gyere, gyere, Édes. (Felhúzza 
a Rudi egyik kezét, csókókkal esik rá.) 
Király ! 

Rudi (karolva kiemeli Kornélt a szék-
ből): Te, vigyázz. Én... 

(R zongora elhallgat.) 

Kornél (hozzátapad): Ne beszélj. Ne 
szólj. 

Rudi: Mmmm. (Csókolja, hajlonganak 
jobbra-balra. ) 

Kornél (megolvadva): De jó. 
Rudi (morog, felkapja fejét, rázza <cét 

karral Kornélt a derekánál fogva. ) Én 
nem csábitottam magát! 

Kornél (legfájdalmasabban, dallammal): 
(Nem bánom, nem bánom, nem bánom. 

Rudi (karjába ránt ja Bukdácsolna« a 
divány felé. Felkapja tejét, rémülten or-
di t ja ) : Kielentem, nem1 togom1 elvenni! Be-
csületszavamra ! 

Kornél (lángokban): Neheeem, neheem. 
Rudi (felkapja Kornélt az ölébe, him-

bögés jön fei belőle): Äach! 
(Egész sötét van a rendelőben.) 

Kornél (a serviertet kitépi nyakából és 
feje fölött magasan hátrahajitja). 

(Függöny. ) 
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Eredeti modellek állandóan raktáron. 

Átalakításokat olcsón eszközlök. 

Lyoni selymek, angol gyapjú-
szövetek, francia grenadinok 
és mosókelmék legolcsóbban és selyem- és szövetáruházéban 

= Budapest "" 
IV. Hajó-u. 16 (Sütő-u. sarok) 
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III. E E L V O N Á S 
Első felvonás szobája. Vacsora után. Fal-
nál Schöberl-ágy, csukva. A varrógép nyit-
va. előtte a székien kelme, Az asztalon ká-
véscsészék, kenyér, viz, abrosz nélkül. A 
Zoli boritékkazlai. A babák szemetje. 

Asztalon, széken, kredencen babák. 
Papa (ingujjban a díványon hason. Melé-

nye nyitva. Kabátja a Schöberl-ágyon, 
a divány mellett.). 

Anya (masszírozza papát). 
Duct (irógép előtt ül, gépel). 
Mariska (him-babát varr és diktál Du-

cinak Az irógép asztalkája szélén tüzet, 
aböói diktál.). 

Zoli (az asztalnál ül, könyököl, két te-
nyerére a két tüzet tülén, előtte könyv. 
Hallani mint a dongót.). 

papa (énekel félhangon, jóféle nyögések 
közt): 

üulás Miska szegin kocsis légin, 
Nn, nn, kódus, bocskor, tót. 

Anya: Lapockám! 
Papa: Szép volt ma Kornél a turfon! 

(Dúdol tovább.) 
Duci (irógépnéi hátrafordul): Már me-

gint énekel. 
Ma<iska (Duci kariához nyul, közelebo 

hajói, diktál halkan). 
(>uri (Mariskához): Hogy van? 
Papa (nyög): És micsoda first class ga-

vallérral. (Nyög.) Barátom! 
Anya: Megint arrói a zűlöttről beszél! 

Te! (Belenyom két ököllel.) 
Papa: Ate. De jó volt. 
Zuli (fejét rázza, koccintgat a két tér-

dével ). 
Duci: Psz! Nem érteni., (Olvas.) Sze-

retem, imádom-, ez az őrület már nem is 
normális. Bárónő mondja? 

Anya: Keresztcsontom. (Emelkedik, hátra-
hajlik.) 

Macska (a füzetbe néz): Minisziter. Most: 
tárónö. (Tovább diktál halkan. ) 

Duci: Miniszter. (Kopog. ) 
Papa (énekel): 

Nn, gyönyörű Káposzta Sára, 
N?ki, övé, szeretője vöt, vót, vöt. 

Any (dögönyözi): Még én masszírozom 
őtet! 

Papa (nyög egy édeset): Mikor dühöng, 
dlábonór. Akkor tudi A nyakam is, asz-
szonyom. 

Anya: Ne szemtelenkedj! (Beledöf.) 
Papa: Merszibié. Most a nyakam, Delila. 

Fojts meg, kigyó. (Énekel.) 
Káposzta Márton az a pöszke paraszí... 
Anya: Hogy én mit tűrök (karjai a 

levegŐLen. ) Arról embernek fogalma nincs. 
Masairozd magad, ha tudod! (Berohan a 

liálóba, bevágja az a j t ó t ) 
Zoli (feláll, a könyvet maga előtt tart-

va magol, besiet a hálóba. (Bevágja az 
ajtót.). 

Duci (rázza tejét, hátra kiál t) : Menjetek 
be innen, rémes. 

Mariska: Psz! 
Duci (kopog): Ezredes .Na? 
Mariska: Ezredes: éljenek a szép asz-

szonyok. 
Duci: Papa! 
Mariska: Anya! 
Papa (keserveden kántál): 

Nadrágszijjal Sárit megveri, 
Felesige (halkan) ki Fazekas Mari 
Piszkaiával megsegít neki, ó j é 

(Énekelve tovább jó hangosan. ) Jöjjön visa-
sza, asszonyom, minden meg van bocsájt-
va ! (Dúdol. ) 

Zoli (kibukik a háló ajtaján, visszaszól): 
Igenis, nem érdekel, engedj tanulni. (Fel, 
alá magol, jár.) 

Ha üde, szép és tistta arcDórt akar, h a s i u a 1 j a 
a v"áshru Bfllnssn-féte angol 
ugorha-tejet ugorka-szoppant 
ugorka-crémei ugorka-poudert 
amelyek hosszú szünetelés után újból mindenütt 

eredeti békebeli minőségben 1 
kaphatók 

FUZOK utazási, fürdő és sport 
használatraa legnagyobb 

kényelemnek is megfelelnek 
már 450 K-tól 

jabb kivitelű melltartók 160 kor.-iól 
-nél 

Rákóczi-ut 9. 

Legújabb kivitelű met 

KŐSZEGI R. 

SzántóMavgit 
női kalapszalon 
y m, Vas-utca 5 , II. em. 10. 
Eredeti modellek 
állandóan raktáron. 

Átalakításokat olcsón eszközöl. 

Kaszás Tivadar 
E r z s é b e t - k ö r u t S. s z á m 

Legf inomabb sa-
ját késxitményü 

cipők raktára 

M é r t é k s z e r i n t i r e n d e l é s e k 

ÖTdTT U O K G O L T VIIVATCIKKEK Ko t o t t y 
készen és I rendelésre D Harisnyák 

Kőtő- és szövőüzem 
VI., Sziv-utca 16 
Andrássy-at és Lövölde-
tér között 
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Duci (felugrott, papához): Nem fogok 
gépelni. 

Papa (énekel): 
Inkább kútba beleugrik, zsup. 

Becsületemre, olyan beteg 'vagyok. 
Duci (a hálóba mutat): Tessék az ágyba 

dögönyöztetni magár. 
Duci: A kávéházba feküdjön., Mit jön 

haza ! 
Papa: Gyerekek, ne bántsatok, szivein 

kettéreped. (Kiált): Mád'ám Pompadur! 
Itt hagyja elpusztulni a díványon a csa-
ládfenntartói. Ij jaj . (Felugrik, a háló aj-
tajáig vándlizik, kopog, danolva.) Kati 
gyere ki. 

Duci (toppant, szinte sir): En nem bá-
nom! 

Mariska: Viselkedjen már tisztességesen. 
(Szelíden.) Duci késő lesz. 

Papa: Kati nem jött ki. 
Duci visszaül): Milyen igaza van an-

nak a Kornélnak. 
Papa (Duci telé, gesztus): Barátom vagy. 

Szervusz. 
Zoli (telugrik, hi t) : Azért is megyek a 

konyhába, pocsékolom a (gázt! (Kifut"az elő-
szobába, bevágja az ajtót.) 

Mariska (a füzetből): Én az az ember 
vagyok, aki tisztelem mindenkinek a meg-
győződését. (Zoli után.) Zoli! (Az Író-
gépre hajlik.) Doktor Nagyész. 

Duci: Igen. Nagyész. Tovább. (Kopog.) 
Mariska (halkan diktál). 
Mariska (emeli tejét): Psz! (Tovább dik-

tál.) 
Papa (megáll, kitárja karját, tremolo): 

Gulás Miska lopott lovon nyargal, 
Elrabolta szép menyasszonyát! 

(, hi! (A derekához kap, sántit pór lépést, 
másik karjával gesztál.) Duci, te végre 
megérted az apái szivet. Szerelmes va-
gyok abba 3J snájdig lányba. Választ egy 
fiút és agyő, szervusz szülei ház! 

Mariska (tejét csóválta, odanéz apára, só-
hajt, tovább diktál.) 

Papa (sétál, húzva az egyik oldalát, 
gesztálva, közben sziszent és megáll egy-
egy pillanatra,): Azt mondom, respekt. 
Alábonor. Azt mondja egy apa. (Érzékeny. 
Az Írógéphez fordul.) Gyerekek. Nem fo-
gadtak most négy hete, mikor vizitelni 
akartam. Én gratulálni akartam. Vittem az 
apai áldást. Szégyelem maiam. Tudjatok 
meg (előre fordul), tudd meg vén Európa, 
igenis, én, Csuzik Zsiga, a szabad szere-
lem hive vagyok. Az én Kornélom szent' 
Az a fogász, az is szent. Szent togász. Le 
a kalappal! Hah! canaille, nem mert be-

ereszteni, félt, hogy leszúrom, álábonőr, 
gyáva kutya! Kacagok rajtad togász. Hij-
Ijajaj. (Megáll, derekát simítja, felderül. ) 
Igen, már leütötték a kezéről (gesztál), 
az én Kornélom igenis, delnő, egy nábob 
karján, micsoda! Ez a sziv a generálmarsot 
verte ma, mikor teltünt az én leányom sze-
meim előtt a turton. (Sántikál.) 

D:ici (telugrik): Nem lehet cirni vele. 
Papa (Ducira néz, folytatja): Barátom, 

egy tokszi karján és egy nábob monokli-
val, kamásliban. 

Mariska (varr, toppant): Menjen már, 
feküdjön le. 

Pava: Legnehezebb gukkerrel, mint egy 
Festetics Tasziló. 

P e r z s a s z ő n y e g e t 
hibásat is veszek Moldovái*^! Sándor 

VI. Bulyovszky-u. 39. Telefon 185-61 

fapáfáfl« s e l y e m , b r o k á t é s 
m ű v é s z i s z o b a f e s t ő 

N i e g e r K. V i l m o s c s á s z á r - u t 29 

Várisi IcreációU 
Robes Costume» Manteaux 
K. Deutsch Panny es Mme. Sophie Yeretzian 
divatszalonja, Bpest, Szenthirályi-u. 3. 11/16 

elsőrangú, külföldi nő* 
fehér cinő. F c ^ é r 
»ennisveipö 56« 

korona. Fehér gyermekcipőt, fűzős, spanglis és magas-
' ;zárut ,ugyszinténmlndennemü bőrcipőt vá l toza t lanoi í rő 
árban árusi tek. Bőrszandálok ru nden mé 'e tben, első-
rangú kivitelben. Viszontelárusitóknak árkedvezmény. 
^ / F à Z ~ n f i O . rf^«à/r» Döbrentei-tér 4 - 6 . 

Te le foo5-71 .Alap . 1898 

fzeplöt és mtíjfoltot 
gyorsan és biztosan eltávolít a világhirii. 

megbízhatóságáról elismert 

HIVISAHT szeplőcrénte 
B o t á r , B p e s t , VII., E r z s é b e t - k ö r ű t 3 3 

600 II pária 

^ Q Q J P ^ szájpadlás nélkül csakis első 

TELEFON J. 51-1 

Kéretik 
a pontos címre 

ügyelni 

rangú kivitelben, a müfogak 
tökéletes rágása irásbellieg 

garantálva 
Hitelképes egyének részlet-

fizetési kedvezményben 

FAN TL ISTVÁN 
többszörösen kitüntetett áll. 
vizsg. fogász hírneves fogá-

szati rendelője 

V3S., T h ö k ö l y - u í 4 . 

SZŐRME BUNDÁJÁT 
a |nyári idény alatt a 
KERTÉSZ 

legolcsóbban 

JÓZSEF 
szűcsnél szerezheti be. Üllői-ut 9. sz. 
(Calvin-térnél). Megóvás — átalakítás. 
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DUCI (nekiesik papának, a háló felé 
tolja). 

Papa: Mese, az én leányom dáma lett! 
Demimonde! (Äz ajtót kinyitja.) Asszo-
nyom? Még fenn van! (Becsapja az ajtót.) 

Duci: Menjen be. (Nyitja az ajtót, be 
akarja lökni papát.) 

Papa: Ducikám, ne bántsd ezt a szeren-
csétlen beteg apátokat. (Behúzza az ajtói, 
bennmarad a színpadon.) 

Anya (hangja): A Rókuszba, a Rókuszba! 
Papa: Inkább lefekszem a díványra, 

Duckó. (Lefekszik. ) 
Duci: Jö, nem fogok dolgozni. (Vissza-

siet az Írógéphez, leül.) Add ezt a hülye 
darabot. (írni akar. ) 

Pajta: Észre se vette, hogy köszön mesz-
Sziröi az apa, kisztihand naigysám, kisz-
tihand. Nem vettek észre, az a boldogtalan 
apa, persze (megy: a díványra), a csőcselék 
közt hemzseg, a háromkoronás helyen, egy 
demimonde nem is pillanthat oda, igaza 
van, én mondom, mint gentleman. (Lefe-
küdt, nyögve.) Dögölj meg, rongy prole-
tár, álábonör. "(A mellényzsebből egy "fél 
szivart halász.) 

(Odakint bágyadt autóküri. j 
Mariska (mélyen néz a füzetbe ) : Mi 

ez itt? (Papához.) Csend legyen azon a 
díványon; Mi ez itt? 

Duci (leborul két karral a gépre, szemét 
elfödi): Fáj már a hátam. Szemem is 
elfáradt. 

Papa (rágyújt, nyög): Sámpányer, fény 
és pompadur ! 

Mariska (a füzetet beteszi. Ducihoz): 
Hagyja abba. (Varr. ) 

Duci: Aááá. (Asit, fejét göryeti karjain.) 
Papa: I j jaj . Micsoda kokott lett volna 

belőlem. 
Macska (papához, hangosan): Nem fogná 

be már a pampuláját? (Befűz.) 
Duci (el): Almos vagyok. (Lassan feláll, 

indul a hálóba. ) 
Papa: Micsoda? Mégegyszer szülessek, 

én, Csúszik Zsiga, csak nőnek szülétek. 
Mariska (elharapta a cérnát, felnevet, 

sóhajt, varr). 
Duci (bement a hálóba, behúzta az 

ajtót). 
Papa: Az emebr tragédiája. 
Zok (bejön. Hajtókája felgyűrve. Bor-

zong): Hideg van a konyhában. (Sietve 
sétál, dong, 'hátul tanul.) 

Papa: Fiam, tragédia. (Gesztus.) Az 
apádnak ballerinának kellene lenni, l j j a j j . 
(Keni a derekát.) 

Zoli (leült, befogja két fülét, dong). 
Mariska: Gázt leoltotta? 
Papa: Az egész élet egy bugyborék. 

Filozófia. 

(Autó dudál lenn az ablak alatt.) 
Papa: Halljátok. A hintó előállott. A 

herceg jön, elvisz az Operába. 
Zoli (felkapja tejét) : Tessék? Igen, le-

bltottam. (Vissza a könyveb. ) 
(Az autó hortyog.) 

Mariska (nyújtja a tejét): Te, ez i t i áll a 
ház előtt. Istenem, csak nem mentők? 

Papa: Királynőm, lábacskái előtt halok 
meg. Alánobőr, hercegem, csak folytassa. 
(Csengetnek. ) 

Mariska: Na. Nagyon kell a vendég. 
Zoli! 

Zoh: Tesék? (Felüti fejét, papára néz.) 
Papa (kacag): Kacag az élet királynője, 

hahaaa! 
Duci (lebontott hajjal, fésű a kezében, 

kinyitja a háló a j t a j á t ) : Nem csengettek? 
(Megy a könyvespolchoz.) 

Zoli (kisiet az előszobaajtón, a könyvvel 
dong ). 

Papa (gesztus az aj tó felé): Jöjjenek 
egymás után, grófok, bárók, válagotatt ci-
gánylegények, antré ! 

Duci (felvesz egy rossz könyvet, belenéz): 
Biztos az a hólyag Lala. 

Papa: Imádjátok és fizessetek. 
Kornél (már betört. Köpeny. Magas glacé 

keztyü. Ezüst rétikül. Ejfélutáni izlés, se-
lyempincsi a kar ján. Hóna alatt szíva r-
ooDoz. Kacagva"): Meglát, usgyé, kiszalad 
a — 

(Folytatjuk) 

H O r g O l t jumper Különlegességek 
harisnyáfejelés, szemfelszedés 
VI., Gróf Zichy Jenő-u. 39. II. 3. 

n a r n «• VI. Nagymező-utca 8., IV. 5. Lift 
J l B ' " FRANCIA NŐI DIVATTEREM 
Eredeti estélyi-, utcai-, ruha- és köpeny-modellek. Átalakí-
tást vállalok. Mérsékeít árak. Színésznőknek árengedmény 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

P A M A M W 
kárpi tosára ,vas és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- éf asztalteritőK, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

GIGHNIR JlNOS 
Budapest , V I I . , Erzsébet-körut 2 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán kflldOk 

B S S iinlcsontnélküii inzö-pőtiói 
m ű v é s z n ő k á l t a l i s e l i s m e r t e k 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 6 3 

Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
W. Ha. Nemcsak az előfizetők, hanem a 

példányonkint vásárlók is pályázhatnak. — 
K. Fülöp, Kovin. Kívánságát a művésznőnek 
tolmácsoltuk. — Autogrammgyüjtő. Cime 
nincs meg a hivatalos kimutatásban. — H. F. 
1. Magyar Erzsi a Rákosi-iskolát végezte, 
1919 márc. havában volt az első fellépte a 
Király Színházban a „Gróf Rinaldó" c. operett 
Rózsi szerepében. 2. Lipót-körut 1. 3. Nincs. 
4. 25. — Mozirajongó. 1. Majd közöljük a 
„Színházi Élet"-ben. 2. 24. 3. Bécsben van. 
4. 1898 okt. 28-án született, házassága Bartsch 
Hans-zal 1920 aug. 23-án volt. — P. Andor. 
Nagyon kedves a verse, tehetségre vall, most 
azonban nem aktuális. — Szininövendék. 
A bécsi Ronacher-mulatót Ronacher Antal 
tulajdonosról nevezték el. (Meghalt 1892 jun. 
24-én Bécsben. A nekrológot megírta a Pesti 
Napló jun. 25-én). — V. Mancika. Fizetést 
nem kapnak, csak statisztapénzt, ha statisz-
tálnak. Szereplés esetén 20 K a legkisebb 
díjazás. — N. P. Szabadka. Csakis egész estét 
betöltő 3 felvonásos darabbal lehet pályázni, 
igy szól a pályázati feltétel. — Balaton-
Zamárdi. Tessék a kiadóhivatalnak 40 K-t 
beküldeni pontos címével együtt és feltüntetni, 
mely számokra van szüksége. — Ibolya. 
Conrad Veidt, cime : Berlin, Lutherstrasse 21. 

Drámát Sekszpiv 
Poloskát Ditvichstein 
Legjobban irt. 

Telefonon iís. m«srend«íhef i 

AZ ÚJSÁG -©fi 
Telefonszámoki József 16-26, József 13«53 

G 
ü L Y A S P A L , fóurl dpto 

balga k l r . Karcagi szAHItö 
IV. , Kaplony-utca 3 . i i t a 

Szabni, var rn i tanitok magántanulásra 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
külön tanfolyam. Kalapkészltést olcsón vállalok. 
Kalaptanfolyam külön. ~ " " - — 

Tanfolyam müvirágkészltésre 

KCBZiiesi Uit_3Uii voiiaiur.. 

B. Geiger Ételnél 
KAROLY-KÖRUT 10. sz. 

S 
ElYEMHAEISIfYA JAVÍTÁS szemszedw 

BELVÁROSI HABISNYAKÖTŐDE 
Kecskeméti-utca 6 

ízléses 
kész modell-kalapok 

jutányos árban kaphatók I 
Diszitések, alakítások 100.— K-tól feljebb. 

Fischer Bé láné k " l a p , e r m e ' S e m m e ' -c . ^óvárosi _ 

Városliget 
Telefon 55—55 

! weis-u. 14. Tel. 131-76 

Naponta este Vs8 órakor 
a fényes Junlusl 

nagy műsor 
csütörtök, szombat, vasár- é j 

ünnepnap délután 4 órakor 
családi és gyermekelőadás 

Mi művésznők csak a 
MEDER éa HUSZÁR Vacuum vállalatánál 
Nagydlóta-u. 22. kezeltetjük szőnyegeinket 

lelefon J. 128-80 

Épp most 
hant-

meuelent 
lemet 

újdonságaink! 
műsorát kérje j t l g » y f > r i 

HANGSZER-OTTHON 
F E K E T E N I H Â L Y 

QRAMMOFON- ß S LEMEZOSZTÂLYABAN 
BUDAPEST, JOZSEF-KORUT 9. SZAM. 

50.000 
ember látja 

a Dunaparti korzón 
esténként a Aufiomata-Mü vek 

4 irányú vetitéseif Iroda: Baross-tér 2. Telefon József 22—03 
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Színházi rejtvény 

POLOSKÂT 
vagy más férget petéivel együtt legújabban 
szabadalmazott szagtalan rendszer szerint 

rad iká l isan jótállás mellett k i i r t ja 
TAKÁCS FERENC 

f é r e g i r t ó é s E e r l ë i e l e n i t ô v á l l a l a t 
Budapest, T h ö k ö l y - u t 15 Telefon J ó z s e f 123-31 

j Bútorokért, ruhákért stb. felelősséget vállal 

Ô végleg eltávoiitfclelös 

afssúlaRat , p ú d e r és k r é m e k 
vidéki szétküldése, Buchbolcz Nővérek kozmetikai inté-
rete: Budapest. Király-utca 51. 1. 9. Teréz-temp. szembe» 

Megfejtési határidő: junius 24. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 27-ik szá-

mabar közöljük. 
A Szinházi Élet 1922. évi 26-ik számá-

ban közölt rejtvény helyes megfejtése: 
•i> Ki-ki.* 

A megfejtők kőzött a kővetkező dijakat 
sorsoljuk ki: 

1. di j : A »Vőlegény« cimii színdarab, 
a szerző, Szép Ernő aláirásával. 

II. di j : Qóthné Kertész Ella autogram-
mes fényképe. 

III. di j : Egy doboz »Flóris« csokoládé-
bonbon. 

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

Helyesen fejtették meg: 3081-en 
Az első dijat Tóth Erzsébet (Salgótar-

ján, Fő-utca 166,). a második dijat Qye-
nizse Kató (Kiskunhalas, Kárpát-utca 1.), 
a harmadik dijat hermer Ilona (Budapest), 
a negyedik dijat Vass Irl. Géza (Bu-
dapest) nyerték meg. —• A vidéki elő-
fizetőknek postán küldjük el a dijakat, 
a pestiek jelentkezzenek a. szerkesztőség-
ben délután 5—6 óra között. 

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

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 
.lirdetésl vezérképviselet kfilföld részére : Annoncen-
expedition Rudolf Masse, Berlin S, W. 19. és fiókjai. 

Telefon- 18—08 

S i i d f e l d G y u l a 
XK'ETSspétákban 

V., Mária 
Valir!a-u. I» 

fe Bniliénsokat, gyöngyöket, régiségei1' t 
m l a d a f i k l n é l < tr*g*b l taa v a s s 

SMIL « k s x a r é w x 9 Király-utca 51. ^ b e Ä 
mérték szerint készi 

Izobellü séökSíöÉ 
VT.. K l r á l v - u t c * 0« n-> 

ütött k a b á t o t 
gtgtt :: 

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

HERMANNÄL, * Frakk, smoking stb, 
ruhák kölcsönzése is. Szinházi tagoknak kedvezmér* 

SZŐR TISZTIT 
WWÓIön»ÖCTBft!S~W- -tWMüNKÍ! WML 
oimvti B O R D Y Ï P 1 P X ™ , « 

Lejátszott vasy törött 
hanglemezek megvétetnek 

WÁGNER 
hangszer áruházában 

Bpest, VIII, József-körut 15. 
Fiók : IX. Ráday-utca 18. 

l*alásí£>y Her min 
n ő i tílvaísxalonfa :: Felaöerttőaor 39 

tCésxii angol-francia ru&Glcat, sxlnpatU é s «stélyl iolletteteei 

" E I I N K 7 " URINÖK SZALONJA 
E ^ J I V U ^ L Kelengyekészít«, ruhák különleges hímzései, jumper, horgolás, monti-
• • • ^ ^ • • ~ > • • rozás stb. Budapest, VU. Damjanich-utca 24. Telefon: lózset 55—66 Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 

Felelős igazgató : GRÜN IONÁC 








