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STRAND
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN
A z öltözködés egy neme a hazugságnak, vagy legalább is az alakoskodásnak. A
szabók, divatáruüzletek, pipereboltok, illatszerészek dus választékú municiógyárai
az emberek ősi küzdelmének a valóság,
az igazi tények ellen, kifogyhatatlan fegyvergyárat egy harcnak, melyet nők és
férfiak folytatnak azzal a célzattal, hogy
ne lássanak olyanoknak, amilyenek. D ő r e
küzdelem, vesztett csata ez sok esetben:
az emberek azonban vivják sok ezer év
óta.
A strandokon, langyos, homokos vizpartokon azonban, ahol
állítólag
az
első életcsirák küzdötték ki magukat a
holt anyagból, visszafelé lép égyet az emberiség az őskorszak, a természet felé
s lefoszlik a selyem, halcsont, vászon s
más hasonlóságok
nagy tömege. N e m
mindannyi: ez az általános meztelenkedés nem egész meztelenségek pompázása
— bár skandináv s más északi fürdőkön ilyen is látható, — az öltözködés
sok raffinementja.l a testi szépítés számos
fogása itt is tovább üzi büvészetét. D e
azért mégis egy nagy hulláma a testi
őszinteségnek omlik végig itt, a lassan
loccsanó vagy vad tarajokat vető vizi
hullámokkal szemben: s egy nagy vallomás és próbatét arról, hogy milyen az
emberen az állat. A test a lélek ruhája,
mondják. H a ez igaz, itt eldől, milyen
szabó Darwin vagy a jó Isten.
Mindig, valahányszor szemlét rendezek
egy ilyen fürdőstrandon, első megállapításom egy nagy udvariatlanság: a férfiak szebbek, mint a nők. Avagy: ke-

vésbé ruták. Mivel azonban ez a kettő
egy, maradjunk csak az előbbi, szelidebb udvariatlanságnál. Igaz, akinek a
szépség nemi ügy, akikben erotikus idegfeszültségeken keresztül alakulnak ki az
esztétikai Ítéletek, azok számára a nő
és a f é r f i ilyen egymásfelé vagy egymásalá helyezése dőreség. A nemi ösztönök után itélő lények mindig az ellenkező nemet tartják ^szebbnek, kivéve a
különben tiszteletreméltó kivételek, akik
saját nemük felé hajlanak. H a azonban
az ember felülemelkedik e kellemes elfogultságok ködén s mint ember nézi az
embereket, akkor lehetetlen reá nem jönni
a f é r f i fölényére. A z emberi testnek vannak bizonyos szépségtörvényei,
melyek
mind a két nemre vonatkoznak: például,
hogy a imagas ember szebb, mint az alacsony, azaz, hogy a magasság — persze,
az is csak bizonyos mértékig, — egy
szépségelem; hogy a hosszulábuság,
a
derék és lábak arányának megfelelő viszonya szintén egy szépségelem; hogy a
kis f e j — persze, nem tulkicsi — a
szépen kimintázott, szellemet sugárzó arc
szebb, mint az elmosódott, üres és igy
tovább. Mindezek nem sajátosan, szorosabb értelemben vett nemi
tulajdonságokra vonatkozó testi méretek. T é n y azonban, hogy mindannyi átlagban gyakrabban
fordul elő férfiaknál, mint nőknél. Ami
folytán persze némileg a f é r f i nemi tulajdonságaivá válnaik' s a fezélesebb értelemben vett férfiasság alkotóelemévé válnak.
' Egy másik megfigyelésem ez. A mez-
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telenség vagy majdnem meztelenség e világában jiem azok a leghatásosabbak, akik
a korzókon, báltermeken, gardenpartykon
s hotelbalokon vezetnek. A z elegánsabb, a
finom, előkelő race-embereknek
nevezetteknek itt kisebb a sikerük,
mint
az olyanoknak, akik felöltözötten ezeken
az állandó szépségversenyeken hátrább
helyeződnek. Sok szürkének, sőt közepes- •
nek vélt test itt majdnem hibátlan arányaival, zavartalan összbenyomásaival egyenesen szenzációként hat. A z
esztétikai közvélemény, az uralkodó vagy legalább is divatos közizlés egy nagy optikai
csalódása idézi elő ezt, amely csalódás
egy nagy művelődéstörténeti jelenséggel
függ össze. A mai kulturemberiség jórészt oly területeken él, melyek a mérsékelt tégövhöz, sőt ennek erősen északi
részeihez tartoznak, tehát igen alaposan,
többrétegüen öltözködni kénytelen. A z Ízlés is tehát, mely a testi szép vagy rut
fölött dönt, felöltözködött alakokon fejlődik ki. A görög izlés például, mely
kejóval délebbi szélességi fokok s
vésbé felöltözött társadalmak terméke, a
nagyobb és gyakoribb meztelenségek (szemléletéből f a k a d t : azok a műalkotások pedig, melyeket a görög művészet hátrahagyott s melyek oly nagy befolyást gyakoroltak az egyetemes művészeti fejlő-
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désre, még ma is egy külön, a
mai
korzóizlésünktől eltérő esztétikai kánont
képviselnek. Nos, a strandon tudattalanul;
közeledünk a Igörög Ízléshez. S ezért sok
olyan \alaku és mozgású ur és hölgy,
akik a testnek inkább csak nagy vonalait sejttető fölöltözöttségben a korzókon
nagy sikereket értek el, itt megbukik. Ezek
a sovány, magas, nyakigláb alakok fürdőhatnak,
ruhában gyakran 1 tulcsontosan
rovarszerü benyomásuak. Félek például,
hogy Jeritza, aki pedig ennek a modern
szépségideálnak tökéletes megvalósulása,
trikóban nem volna olyan szép, mint felöltözve. Aztán éppen a rendkívül kifinomult testű racelényeknél gyakori a nyak
előrehajló görnyedtsége, a mell beesettsége s a bütykös láb. S ruhában fényesen ható sovány vagy pláne ultrasovány nő vagy f é r f i levetkezetten olyfoku vékonydongájuságot is árul el, hogy
ez már enyhe girhességnek
mondható.
Mindez azonban nem jelenti a modern,
szépségideál, a magas, karcsú, nyúlánk,
csupa végtagból és hosszirányú vonalból
álló alak elejtését: sőt itt a strandon is
kétségtelen, hogy a fejlődés irány feléjük halad. Viszont azonban sok ilyen
modern szépség nem olyan minden részében arányos s olyan részleteiben, finoman kidolgozott, mint egy görög szobor,
ami viszont, az is tagadhatatlan, fölöltözötten gyakran kissé vaskosan hatna.
Bizonyos, hogy a felöltözött! s a meztelen ember szemléletéből f a k a d ó két izlés kölcsönösen hat egymásra. Különösen
üdvös a strand látványosságainak tanusága, mely megerősíti az egészséges, ép
s emellett finom és nemes test szépségének kultuszát. Mert ez a kettő együtt
modern szépség.

Kitüntetés
A legtöbb szinház elbúcsúztatta már,
Ugy a férfiakat, mint a nőket
Pázmán Ferencné
Sziget Színpad : „Kischgazdáék"
Mészöly felv.

S a direktorok szorgalmukért,
I [Nyári menetrenddel tüntették ki őket.
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Ferenczi, Halász, Pálfi, Gábor, Zahler, Dénes
Lányi Viktor karmester
ifj. Feszi József igazgató

Felelőtlen elem a Lombszinpadon
Azt hiszem, hogy az idén azért vannak
olyan gyönyörű nyári esték, mert az angyalok
estenként maguk is lekukucskálnak a budapesti nyári színpadokra és megkérték a jó
Istent, hogy ne takarja el azokat előlük csúnya
felhőkkel. Annyi bizonyos, hogy kedvesebb,
vidámabb és ötletesebb műsort, mint amilyent
a Lombszinpad
julius hónapra hozott, alig
mutattak még be kabarészinpadon. Táncok,
tréfák, operettek, sőt kjs operák kergetik egy-

mást szikrázó jókedvvel, kifogyhatatlan elmésséggel, tökéletes művészi előadásban. Mintha
egy jókedvű keleti kényúr rendezné a Liget
egyik hangulatos, bűbájos parkjában esténként vidám estéit, szines villanylámpák, pompás vacsora mellett,
TÎC
Mindjárt az első számot hangos derültség
üdvözli, mikor Kabók Győző, aki a legjobb
parasztszinészeink egyike, mint ligeti csősz
üdvözli a közönséget és elmondja Na.gy Endre

Szentmihályi Tibor és K. Várady Olga
Lombszinpad: „Ismerkedés a Ligetben"

Amster felv.
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aktuális ötletekben bővelkedő humoros prológját. Utána Róbert Aranka, a legfiatalabb
dizőz-nemzedék egyik igen tehetséges képviselője énekel néhén> nagyon finom Fodor—
Lányi-dalt. Róbert Aranka, akit a tragikusan
elhunyt Magyari Lajos fedezett föl és ajánlott
Nagy Endre figyelmébe, újólag beigazolta,
hogy Magyari éles művészi szeme ezúttal
sem tévedt.
A műsor harmadik száma : Grande Guignol
a Ligetben! Rémes töiténetl Egy adótisztviselőt megtámad a Ligetben egy apacs és
kifosztja. A szegény áldozat, túlerővel állván
szemben, nem is tiltakozik kifosztása ellen,
azonban mint le kiismeretes állami tisztvselő
figyelmezteti a rablót, hogy tegyen eleget
hazafias kötelességének és fizesse meg az
imént szerzett jövedelem után járó adókat.
Ki is számítja pontosan, hogy mennyi a forgalmi, fényűzési, kereseti, jövedelmi, fő- és
al-, pót- és kisegitő-adó, mig végre is a megrökönyödött zsivány rémülten 1 eszi é zre,
hogy pontosan a dupláját fizette vissza annak,
mint amit „keresett". Barna L>ijos játszotta
az adótisztviselőt és Szegő Endre az apacsot
roppantul mulatságosan és fölényes humorral.
Nagy sikerük volt.
A hátborzongtató apacs-história után a legpoétikusabb kép tárul a nézők elé. Négy
fiatal, virulószépségü virágnak öltözött táncosnő libben a szinre : Tompa Manci (orgona),
Kurmann Sári (ibolya), Haár Böske (tulipán),
Ratkowszhi Ilona (hóvirág). A táncköltemény
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cime : A tavasz virágai I A meséjét Nagy
Endre irta és azt a költői gondolatot illusztrálja, hogy a Tavasz lelke (Erdős László)
életre kelti hótakarójuk alól a virágokat. Az
Ifjúság (Erdős Péter) ujjongva látja az uj
életre fakadó hóvirágot, orgonát, ibolyát és
tulipánt és mámoros boldogsággal táncolja
őket körül. Képzeletében a virágok eleven
lányokká változnak, kikkel vidám, bohókás
láncot jár, hogy végül azután egyetlen illatos,
pompás bokrétába kötözze őket . . . A kis
ballet rendkívül finom, értékes zenéjét Kardos
István komponálta.
A közönség zugó tapsai igazolták, hogy
mennyire kitűnő gondolat volt a fék és virágok környezetébe a virágok poézisét szimbolizálni. Egyáltalában a legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk arról a rendkívüli stilusérzékről, mellyel Nagy Endre műsorának minden egyes számát megválogatja
és ugy tudja őket megformálni, hogy a teljesen hiányzó színpad ellenére is összefüggnek
a természetes határral, csupa olyan cselekményt játszat le, melyekrő elhisszük, hogy a
Ligetben megtörténhetnek.
Most Ferenczy Károly magánszáma következik és ez helyes is, mert csak igy képzelhető el az előző szám sikerének fokozása.
Ferenczy, aki Nagy Endre kabaréjában Magyari Lajos örökébe lépett, kétségtelenül a
legnépszerűbb és leghivatottabb sanzonénekeseink egyike. Két vidám dalt ad elő. Az
egyiket, amely politikai vonatkozású Nagy,

Abonyi Marian, Kabók Győző
Lombszinpad : „Estve jött a parancsolat"

Amster

felv.
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felelőt en elemről kiderül, hogy egy ártatlan, rokonszenves nyolcadik gimnazista, aki, amint keserűen
panaszkodva mondja el Jenkának, igazságtalan áldozata It tt a tanári önkénynek, amely őt elnyomta latinból. Kijelenti, hogy ezt nem is éli tul, öngyilkos lesz.
Janke, aki már magához tért rémületéből, vigasztalni
kezdi a halálosan elkeseredett ifjút, aki azonban hajthatatlan marad. Bevallja, hogy a latin bukást még
csak kiheverné valahogyan, azonban van valami, ami
még ennél is jobban fáj neki. E pillanatban ugyanis
szerencsésebb osztálytáisai, akik átjöttek az érettségin,
nagy banketten vesznek részt, amely után, amint azt
még évközben elhatározták, megteszik első férfias lépésüket az életben . . . Janka, a regényes lelkű, mit tehetne? Csakhogy megmentse a szegény fiatal diák
él tét,' felajánlja, hogy a latin elégtelen ellenére is,
átsegíti ezen a lépésen !...
Tekintettel arra, hogy a
szinpad szabadban van,
nem Írhatunk falrengető
sikerről, de túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy „farengető" volt, mert a nevetés
orkánja még a fákat is
megrázta. Czobor Ernő a
férj, Kálmán Erzsi, a feleség és Dénes György a
diák szerepében elsőrendű
alakítást produkáltak. A
közönség lelkesen tapsolta
őket.
Ezután Abonyi Marian

.Samu"
Czobor Ernő

Endre, a másikat Csöndes Géza irta. Ez az
utóbbi egy férfiúról
szól, aki, mint apróhirdetésében irja : hü társat keres ! Végigpróbál
egy sereg jelentkezőt
és végre is kénytelen
beérni egy kis kutyával ! Mert. amint szomorú tapasztalata mutatja, már csak a kutyákban van hűség !
Lányi Viktor zenéje nívósán festi alá az elmés
szöveget.

.
„Az adótiszt"
Barna Lajos

A műsor legmulatságosabb száma azonban mégis a Samu, a neje és a felelőtlen elem cimü kis komédia. Samut, a derek libert,
felesége, a regényes érzésű Janka ráveszi, hogy menjenek holdvilágot nézni a Ligetbe. Samunak, aki szivesebben menne alsózni, ez egyáltalában nem tetszik,
de végre is kénytelen a hitvesi erőszakos kérésnek engedni
és kisétálnak a Ligetbe. Janka el van ragadtatva, Samu
azonban mérges, fáradt, szeretne már hazamenni annál
is inkább, mert meglehetősen rosszul érzi magát a
sötétben. Félelme nem is alaptalan, mert a távolban
egy fehér tányérsapkát lát feltűnni mire rémülten
elordítja magát, hogy : Végünk van I Itt a felelőtlen
elem !. . . Reszketve jelenti ki feleségének, hogy ő
menekül, mert nem tudja magát igazolni és sorsára
bizza regényes lelkű hitvesét, aki félig ájultan várja a
bekövetkezendő erőszakos támadást. Ám a rettegett

„Box"
Pethes Sándor
Amster felv.
Lombszinpad
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rista mást ? Mindegyiknek olyan stílusban
énekelt néhány dalt kifogástalan énektudásénekel, amilyent az illető hölgy kíván. És a
sal, nagy művészi készséggel, mely után
közönség nagy derültsége közepette mindjárt
egy kis vigopera, az Ismerkedés a Ligetben
be is mutatja, hogyan történik ez ?
következett. Szentmihályi
Tibor operaénekes és K. Várady Olga operaénekesnő énekA komoly énekmüvészetet Halász Gitta dallik és játsszák ezt az elmés és ötletes operaénekesnő néhány hatásos operaáriávál képparódiát, mely az operák nagyképű páto- viseli még. Gyönyörű szépen énekelt.
szában mutatja be azt az egyszerű kis törBefejezésül egy az inzurrekció korában leténetet, hogy mint ismerkedik meg egy férfi játszódó énekes-táncos játék, az „Estve jött
és egy nő a Ligetben. Nagyon meg kell
a parancsolat" került színre. A hangulatos és
diesérnünk a zeneszerző Lányi Viktort, aki a
vidám jelenetekkel telitett kis szerelmi törtézenei humornak egészen sajátszerű és tréfás
net keretén belül Pálffy Boriska egy gyúlészínezete mellett is művészien értékes faját
kony szivü fiatal özvegyet, Szentmihályi Titeremtette meg ezekben a kis operákban.
bor egy délceg kapitányt,
Persze, nagy segítségére van a muzsikának
Abonyi Marian szemreaz előadók nagykulturáju énekhangja, melyvaló szobäcicust, Ferenczy
hez — ami operaénekeseknél ritka dolog —
Károly groreszk ötletekben
még nagy játéktudás is járul.
kifogyhatatlan
kutyamosót és Kábák Győző jóizü
A tízperces „szellőztelési" szünet alatt,
humoru kulcsárt játszott,
Lombszinpad satáncolt és énekelt. Ez a
ját
találmányú
nagyszerű együttes teljes
Telefonhírmonsikerre vitte Nagy Endre
dója szórakoztatés Fodor László szövegja Czobor Ernő
könyvét és Lányi
jóvoltából a pubViktor zenéjét.Ez
likumot, a legaka kivételessikerü
tuálisabb politiműsor azonban
kai és társadalmi
nemcsak az író
újdonságok szaNagy Endrének
tirikus elmondáhozott megérdesával .
melt elismerést,
Zahler Magda
hanem a kabaré
szólótánca a
jeles igazgatójákövetkező szám.
nak, ifj. Feszi
A jeles klassziJózsefnek is, kikus táncosnő, aki
nek nevét az elegészen
fiatal
múlt színházi évkora
ellenére
adban
kifejtett
már
amerikai
értékes
tevénagysikerekre tekenysége után,
kinthet
vissza,
méltán iktathatezúttal egy saját
juk a pesti színmaga tervezett
igazgatók mellé.
groteszk táncban
Ifj. Feszi József
ragadja tepsra a
különben a legközönséget.
közelebbi színPethes Sándor,
házi
szezonra
Renaissance
a
szenzációs megSzínház újonnan
lepetést tart a
feltűnt kivételes
pesti színház- látehetségű komitogató közönség
kusának és Dészámára, mert,
nes Györgynek,
amint
értesüa Vígszínház taglünk, a főváros
jának
énekes
szivében, pazar
mókája, a Cox
fényű uj kabarét
Abonyi Marianne (Máli)
és Box kedves
nyit,
melynek
Lombszinpad : „Estve jött a parancsolat"
módon figurázza
építészeti megAmster felv.
ki
közéletünk
oldása a tökéletes kabaréstilus legszebb keezer baját. Gábor J. Operaházunk népszerű
rete lesz. Akik ismerik Feszi József áldozatművésze ezúttal a tenorista szerelem regényeskész, lelkes munkakedvét, nem kételkedhetségét csúfolja ki egy meg lepően ötletes énekes
nek az uj vállalkozás sikerében sem, melytréfában. Elmondja, hogy három különböző
nek éltető lelke természetesen ezentúl is Nagy
nőnek udvarol, akik közül az egyik Wagnert, Endre lesz. Egyelőre a régi Nagy Endre kaa másik Verdit, a harmadik Strausz Richár- boréban folytatják ősszel az előadásokat, mig
dot isteniti. Mit tehetne tehát szegény teno- az uj kabaré felépül.
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T Ö R V E M V I Z É K E

A „Színházi Élet" törvényszékének e heti
vádlottja i f j . dr. báró Wlassics
Gyula, aki
azzal van vádolva, hogy az állami színházak
főigazgatójává neveztetett ki. Wlassics Gyula
báró olyan őszinte, lelkes barátja és rajongója a színházaknak, hogy teljesen indokolt a törvényszék elé állítása. A törvényszék bevonul és megkezdi a vádlott kihallgatását :
Neve ? Ifjabb dr. W l a s s i c s Gyula báró.
állapota?

özvegy.

Vallása ? Róm. kath. vagyok.
Hol született

7 Budapesten.

Hol szeretett

volna születni?

Foglalkozása

? Színigazgató.

Ha nem
Tenorista.

lenne

Budapesten.
lenni ?

színésze

? Csak

többet

Ki a kedvenc

színésznője

? Detto.

Ki a kedvenc

énekese ? Detto.

Ki a kedvenc

énekesnője

Ki a kedvenc

írója ? Shakespeare.

Ki a kedvenc

zeneszerzője

Ki a kedvenc

szobrásza

Mi a kedvenc

étele ? Homard.

Mi a kedvenc

itala ? Moet & Chandon.

Mi a kedvenc

színdarabja

Mi a
landi.

kedvenc

Mi a kedvenc

mi

1 Detto.
? Wagner.
? Michelangelo.

? Hamlet.
hol-

balettje ? Mályvácska.

Mi a véleménye a Színművészeti
ról 1 Ez hivatalos titok.
Szeret-e

kártyázni
dohányozni

Mi a szenvedélye

Szeretne-e

színész

lenni ? Igen.

Miért szereti a színházat?
Mondtam már,
hogy a s z e n v e d é l y e m — még pedig kora
ifjúságomtól kezdve.
Mi a véleménye
rossz.

az à contóról ? Szükséges

Tanács-

? Csak bridge-et.
? Nem.
? A színház.

Melyik a kedvenc
szavajárása
lom, de a pénzügyi viszonyok

? „Sajná".

Mi a kedvenc jelrrondata ? „Könnyebb a
Dunát félmarokra venni, mint mindenkinek
jókedvére tenni."
Mikor volt először szerelmes ? II. gimnazista koromban, természetesen szinésznőbe.
Kap-e sok névtelen
a papírkosaram.

levelet ? Én nem, csak

Melyik a kedvenc
Élet".

újságja?

A „Színházi

Mit tud védelmére felhozni ? Kitűnő művészgárdámat, akik, ugy érzem, szeretnék.
Hitelesítse

operája ? A bolygó

Szeret-e

? Csak bemutatók előtt-

Hová megy a nyáron ? Falura.

szeretne

Ki a kedvenc
mondhatnék.

az,

Babonás

Melyik a kedvence a három színház
közül ? Ez a bevételi átlag szerint változik.

Mint főigazgatónak
mi az ambíciója ?
A magyarság kulturfölényét minél fényesebben dokumentálni.

Kora ? Harmincon felül.
Családi

vnUja/ !

a jegyzőkönyvet:

Tessék

'. i. lAftcur/y U
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A Fészek nyári helyisége
Az elsivatagodó, asszu pesti tarlón egy
csodás virág nyílt ki.. Kövek közt, az Erzsébetváros háztömege közepett virult ki hirtelen, páratlan gyorsasággal a Fészek-Klub
nyári helyisége. Ma, amikor egy nagyobbszabásu épités önmagában esemény, ez a
falak közé rejtett kis remekknű fokozod értékű gyarapodása a város építészeti szépségállományának. S külön csoda, bámulatos teljesítmény az a gyorsaság, mellyel elkészüli: kora tavasszal kezdett bimbózni,
tainit a hóvirág s most, rózsanyilás idején
teljes pompájában készen áll.
Régóta benne van a köztudattan, hogy
a Fészek, a képzőmül észek és zenészek e
művészi berendezésű és választékos .lég1 örüi közös otthona Budapest egyik legérdekesebb társadalmi gócpontja. Ennek
a nagy sikernek eredtnénye a klub olytfoku
életképessége, hogy azt ma már nagyméretűvé építheti s az egykori csinos, de kis
tanyából nagyméretű, minden széppel és
jóval bővelkedő hatalmas palotává borul-

1 at. A most megnyílt nyári helyiség ennek
a borulásnak csa\ egy állomása. Mindeneseire azonban önmagában nagy
eredmény. Eddig is szép volt az a lombos, gyepes kis kert, mely a Kertész- és Dob-utca
szegletén, magas házfalak mögött nyújtott
enyhet a tikkadt nagyvárosi életben fokozott mértékben felőrlődő szépséget és szabadságot különös erővel kedvelő müvészlelkeknek. Ez az egyszerű, primitiv szépség
tnost aztán művészi keretet nyert. Köröskörül karcsú oszlopok kerítik el a vaicsorázló(helytjt s képeznek egy szellős, fedett folyósát, hol
vacsora utáni társasélet zajlik
le. E finom, nemes arhitektika Bálint Zoltán
és Jámbor Lajos nagy kulturából, ritka
tehetségéből.és szerencsés ihletéből született
művei. Ez a két nobilis művészember, akik
már annyi dicséretet szereztek a magyar
művészetnek, itt azzal a szeretette,! alkottak, melyet az ember akkor fejt ki, amikor önmaga s a hozzá közelállók számára
dolgozik: mert hisz az ők' s müvésztársaik

A Fészek fedett terrasza
A képen rajt vannak: Róna József, Fölsinger, Békéssy, Tolnay Akos, Kövér Gyula, Kertész Ödön
Amster felv
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nyári pihenőhelye számára teremtették ők
ezt a nemes keretet. Méltó segítőtársuk
Volt ebben a munkában 1 olnay Ákos, a Fészek g a z d á j a , aki a maya nagy szervező-,
képességét kivételes művészi Ízléssel párosítván, alaposan résztvett a nyári helység
megalkotásának munkájában s szintén belső
megelégedéssel nézhet végig ezen a kis
művészi keretbe foglalt kerten.
De van is sikere az uj helyiségnek. Már
délután' négy felé megtelik közönséggiel,
csevegőkkel és kártyásokkal, persze csak
szolid commers-játékosokkal, akik frissitő
ti/fcalok, fagylalt, kávé és szivar mellett
vígan dacolnak a kinn kegyetlenkedő kánikulával. Este pedig a ragyogó olasz nagy
riveriamenti fürdőhelyek tündérvilágszerű
(víziójának egy állama a hely. A nemes \ ő (ivek s zöld lombok közt kigyúlnak a villanyos Ívlámpák, felcsillannak a színes ernyöjüi kis asztali fények s megjelennek a
nők, mint sugárzó alkonyi ember-virágok s
körülöttük a szépségüknek hódoló férfiak
serege. Ilyenkor nyeri el a művész-alkattá
keret igazi méltó tartalmái, ilyenkor érez-

9
aük és élvezzük igazán, hogy Budapest, a
szegény, vívódó Pest egy üj szépséggel
gazdagodott.
TÉVEDNI EMBERI DOLOG.
Oszkár bácsi, a közkedvelt
mesemondó négy-öt hete egy
körúti kávéházban ütötte fel
tanyáját. A főúr nem ismerte
Oszkár bácsit és éppen ennek
a körülménynek tulajdonitható,
hogy estérőt-estére be-becsapta
hol tiz, hol tizenöt koronával. Oszkár bácsi
azonban sohasem reklamált, hanem szépen
összegyűjtötte a korpusz-deliktit képező számoló-cédulákat. Pár nappal ezelőtt történetesen Erzsébetfalván kellett volna mesélnie,
de ő bizony a kiutazáshoz szükséges minimális összeget is nélkülözte. Eleinte kétségbe
volt esve, de aztán egy mentő ötlete támadt :
bement a kávéházba és a nagy marlirok
mindent megbocsájtó mosolyával nyújtotta át
a főúrnak a cédulákat :
— Tévedni emberi dolog barátom — mondotta. — Ezt az aranyigazságot a tévedések
sorozatos láncolata sem ronthatja le.
És minden szemrehányás nélkül vágta
zsebre ama háromszáznegyvenöt koronát,
amit a főúr — mint tévedése összeségét —
érthető savanyu arccal adott át neki, sőt —
még tiz korona borravalót is adott.

A Fészek
terraszán
Balról jobbra: Uray Dezső. Andorffy, Beöthy László, dr. Vass, dr. Szterényi, dr. Havas, Fodor Oszkár, Roóz Rezső
Karvaly József, Bródy István
Amster felv.
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Halló, megjött már hozzád a „Színházi Élet" ?
Irta : VÉSZI

A berlini telefondrót már nem is
csodálkozik, amikor ezt a neki érthetetlen nyelven elhangzó, de hallásának bizonyára megszokottá vált
kérdés végigfut finom fémidegein :
majdnem minden hétfőn ezt kérdezi
egymástól a berlini magyar müvészkolónia, kiki a maga temperamentumához illő hangon. A kedves kövér
Pufi türelmesen, számtalan fárasztó
filmfelvételtől alig elcsigázva, Fazekas
Imre szerény érdeklődéssel, a vendégszereplő Drégely Gábor pletykára
lihegőn. Lengyel Menyhért a tettek
embere: ő már felfedezte régen,
hogy a posta egy kifürkészhetetlen
sajátsága folytán Alberti kiadóvállalata hamarább kapja a „Színházi
Élet "-et, mint a többi előfizető és nem
röstel minden hétfőn elballagni érte
az Uhlandstrassei irodába.
Aki kedden sem jutott még a
megszokott olvasmányához, múlhatatlanul a telefonhoz nyargal, mely
Berlinben érthetetlen és valósággal
illetlen módon, azonnal jelentkezik
és vétkes gondatlansággal rögtön a

MARGIT

kért számot adja és elrebegi, elkiáltja
vagy elhadarja a fenti kérdést :
„Halló,, megjött már hozzád a Színházi Elet?" Ha megjött, kötelező
idegenbe szakadt bajtársi szolidaritásból, hogy az ember röviden elreferálja Intim Pista pletykáit és
hosszas találgatások kommentálnak
minden egyes válást vagy eljegyzést.
Még a rejtvényt is illik telefonosán
elmondani a legkisebb részletekig;
az már aztán a beszámoló jellemétől függ, hogy nem mond-e szándékosan hamis részleteket, hogy a
megfejtést lehetetlenné tegye a másik
kevésbé szerencsés félnek — viszont
Lengyel Menyhértné nem sértődik
meg, ha éjjel kettőkor álmából felcsengetem, hogy az éppen kitalált
megoldást közöljem vele . . . .
Szerdára aztán mindenki megkapta a számot és ilyenkor a telefonbeszélgetés kizárólag kommentárokra
szorítkozik. Biró Lajos fejcsóválva
konstatálja, hogy a legfrissebb berlini mozihireket Pestről, pesti lapból
kell megtudnia az embernek. Robert

A FÉSZEK KERTJE
Ainster fclv.
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Dominóparti a Fészekben
Gábor Ernő, Szigeti, Roboz, Már.yai
Amszter felv.

Jenő hat színháza számára keres
darabot és a „Színházi Élet" alapján
spekulál, megvegye-e a vígjátékot,
ami képben ilyen jól h a t ? Ignotus
már a fotográfiákról meg tudja mondani, hogy az illető szinész jó volt-e
abban a bizonyos szerepben vagy
csapnivaló. Bató József, aki mostanában a Lessing-Theaternek tervez
gyönyörű díszleteket, különös érdeklődéssel nézegeti a szinpadfelvételeket, míg felesége, Ferenczi Sári,
maga is színpadi író lévén; a leközölt darabok
folytatásait várja
türelmetlenül.
'
De jaj nekünk, ha a posta, minden
posták ősi szokásához hiven, néhanapján szórakozott dolgot mivel:
Somló igazgató, a nagy Fellner und
Somló filmcég vezetőjének példányát
is nekem hozza el, mert, hogy egy
utcában lakunk, pár háznyira egymástól. Ilyenkor becsületbeli kötelesség az eltévedt bárányt azonnal
átküldeni, mielőtt a fájdalmas tévedés tragikus arányokat ölthetne . . . .
Tulajdonképen érdemes volna egy
fiók „SzínháziÉlet"-et alapítani Berlinben, annyi ott az érdeklődő és hálás
olvasó, higyje el, kedves Incze.
Somlai, Illés, a sok kitűnő mozi-

csillag, a csodaszép és elegáns Lenkeiig Ica egy-egy bolygócsillagszerü
felbukkanása, Marton Sándor vagy
Márton Miska látogatásai és a z ottélő kolónia, öt Intim Pistáravalót
nyújtanak minden héten. Gondolja
meg: milyen jól hatna a „Színházi
Elet berlini kiadásai"
Most pedig, mint nagyatyáink irták,
zárom soraimat, mert sürgős dolgom
van: megfejtettem az e heti rejtvényt és ezért, jószívű lévén, expresslevelet kell írnom Lengyel Menyhértéknek, akik már Oberhofban
üdülnek. Vagy még jobb lesz talán,
ha sürgönyözök. Nem szabad őket
tovább izgalomban hagynom. Igaz
ugyan, hogy azt fogják dringend
válaszolni, hogy már ők is megfejtették volt — de ne higyjék el, kérem.
Csak a sértett hiúság beszél belőlük.

Kánikulai veszély
Mert nagy a heve már a nyárnak,
Ugy a férfiak, mint a nők
Mithologiai dresszbe járnak.
Ezért a pesti főkapitány
Inti is már a feleket,
Hogy a Fifi mintájára
Betiltja majd a meleget.

A Fészek
ierraszán
Hátul : Tolnay Ákos. Bruchsteiner Rezső, Balassa Emil
elől Mínyai és Németh festőművészek
Amster felv.
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„A NAP"

a v a g y : Ha mi nyertük volna m e g a háborút.
Még éget a seb, az emlék, de már fájdalmasan, lassan emelkednek a
szempillák s a megtört szemben már megvillan az élet. Még kisértenek a
szerb mocsarak, a lengyel puszták, orosz hómezők rémségei, még hullik a
könny, de talán már birja a s e b a halk simogatást, talán már felszabad sóhajtani : Istenem, ha mi nyertük volna meg a háborút ! ? . . . Mi lett volna, hogy
lett volna . . .
A mélyen tisztelt olvasó egy újságot talál a túloldalon. Nem kegyeletsértés ez az újság, csak az e l s ő mosoly a tragédia után, a humorista könyn y e s mosolya s mennyi még, Istenem, mennyi sóhaj, vágy, álom . . . Arról
szól az újság, mi lett volna, ha mi nyertük volna meg a háborút Talán minden ugy lett volna, ahogy ez az álom A NAP irja. Minden máskép történik,
Magyarországon nem marják, bántják egymást az emberek, de kinyilt szivvel
sietnek a legyőzött antantállamok segítségére.
Gömbös kapitány lenne Amerikában az, ami nekünk Pedlow kapitány
lett s Budavári László vinné a szeretetadományt a chicagói egyetemeknek
— felekezeti különbség nélkül.
Talán igy lett volna . . .
Sirva vigad a magyar. Csöndes muzsikaszó a túloldalon ez az újság. A
humorista játszik a hegedűn, bohócsipka a fején, fájdalom a s z i v é b e n : tessék
meghallgatni.

„A balett" : Juranka Kiementin, Haraszthy Emmy, Spuller Ilonka, Haraszthy Eszti
Sziget Színpad: „Ilyet még nem láttam"
Angelo foto

Budapest, 1922
Előfizetési árak
Magyarországon
Egy hónapra . , 1 kor.
Negyedévre . . . 3 kor.
Félévre
6 kor.
Egész évre . . . 12 kor.
Egyes szám ára
4 fill.
Külföldön az egyes országok valutája szerint
egyes szám ára 5 franc,
8 shilling, 6 lira, 3 pfennig, 10 dollár stb.
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A NAP

Szerkesztőség
és kiadóhivatal
Rökk Szilárd-utca 12 sz.
Telefon :
József 5-90, 5-91, 28
Szerkesztőség P á r i s b a n :
19 Rue Lafitte. Szerkesztőség New-Yorkban:
New-York City
A Nap-palota

A KORONA
Irta : LENTYEL ZOLTÁN

Meg kell döntenünk
e helyütt egy legendát,
amely a tengeren tul
különösen hiszékeny lelkekre talált. Akármilyen
jó a magyar korona,
akármilyen
szilárdan
tartja vezető pozícióját
a valuták szeszélyes
piacán, azért még nem
terem vadul a budapesti
utcákon, sem kanállal
nem eszik a
pesti
népkonyhákon. A valuták primadonnája, a magyar korona, nehezen
hóditható, bolondos, hütelen jószág és mi csak

„The little Captain"
Newyork, julius 13.
(Kiküldött tudósítónk drótnélküli jelentése.) A President Taft óceánjáró első osztályú
társalgójában
ülök.
Nemrég még fenn állottam a
korláton és bámultam a szabadság ködbe vesző szobra
után. Most itt ülök és számot adok egészen friss benyomásaimról, csak ugy röviden, mielőtt részletesen beszámolnék.
Azaz, hogy számot adnéjc,
ha tudnék. Mert azt a megható és könnyes szemű szeretetet, amely ennél a búcsúzásnál a távozó magyar jótékonyságot körülölelte, lehetetlen leirni.
Az ünnepség színtere az
ellis-islandi Szabadság-szo-

mosolygunk azokon az
Amerikából érkezett naiv
kéregető leveleken, amelyeknek refrainje mindig ez :
„Mi nektek tiz korona ?"
Hogy mi nekünk tiz
korona ? Egy országgyűlési képviselő napidija. egy egyetemi orvostanár vizitéért járó
honorárium, két órai
sétaautózás a Hűvösvölgyben, egy fehér,
nyári vászonnadrág, öttagú család vacsorája a
zöldben, — ez nekünk

tiz korona. Odaát Amerikában, ahol a dollár
mérhetetlen
romlása
folytán elszoktak a kis
számoktól, a torony magasságában elenyésző
kicsinynek látják azt a
tizes számjegyet, amely
nekünk, hálistennek, imponáló számegység maradt. Mi nem tiz, de egy
koronáért verejtékezünk
boldog Magyarországon,
mert egy koronából egy
szegény munkáscsalád
szinte rockefelleri álmokat valósit meg. A pénz
annál nehezebben sze-

bor talapzata volt. Az a hír,
hogy a Magyar Világnyomor
Enyhítő Bizottság kiküldötte,
Gömbös Gyula százados, kétesztendei
kinntartózkodás
után hazatér Magyarországra,
az egész Egyesült-Államokat
lázba hozta.
Autónk, amelyet pazar virágdíszbe öltöztettek, csak
nehezen tudott utat törni a
szoborhoz,
mert nemcsak
százezer
amerikai gyerek
monstre-felvonulása, hanem
megszámlálhatatlan
tömegű
érdeklődő és ünneplő is jelent
meg a, búcsúztatásnál.
— Éljen 1 Éljen I The little
Captain éljen !
Ezt kiáltotta több százezer
torok a virágdiszes autó felé.
„The little Captain", — ez a
Gömbös Gyula amerikai becézőneve.
Az ünnepségen mindenki
ott volt, mondhatni : tout

Newyork. Még a nagybeteg
ex-elnök, Wilson is megjelent, akinek idegzete tudvalevőleg összeroppant az esztergomi békeszerződés döntései következtében. Wilson
könnyes szemmel rázta meg
a „little Hungarian Captain"
kezét, aki kifogyhatatlan szeretetreméltóságával
vigasztalta :
— Fel a fejjel, elnök ur !
A magyarok mindig rokonszenveztek Amerikával. Isten
és a magyar társadalom segítségével majd csak kiheverik a nagy csapást. Egyet
tanácsolhatok önöknek : dolgozni és mindig csak dolgozni !
Harding elnök már férfiasabban viselkedett. Ismételten megköszönte Gömbösnek
azt a sok jót, amit a hatalmas Magyarország tett az
éhező és lerongyolódott ame-
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Nagy botrány
a washingtoni parlamentben

rezhető valami, minél
jobb. A mi bankópréseink nem működnek
éjjel-nappal, mint a háboruvesztes
országok
pénzverdéiben, a mi
pénzünk nem suhog,
hanem cseng, aranyos
csengése van és verejtékkel fizetünk érte.
Ezt vegyék végre tudomásul azok, akik még
mindig azzal végzik a
kérő leveleket : Mi néktek tiz korona ? Mi nem
tettünk lakatot sem szivünkre,
sem
erszényeinkre, de figyelmeztetni kívánunk mindenkit, aki Magyarországon
a könnyű gazdagodás
Eldorádóját látja, hogy
fölösleges pénze még
mindig csak a gazdagoknak van és a koldus ember még Magyarországon is koldusnak számit, ha a zürichi
zárlaton a legjobban
jegyzik is filléreit.

— Saját tudósítónk
A washingtoni parlament
mai ülésén óriási botrányt
okozott az a levél, amelyet
Budavári László, mint a jóvátételi bizottság magyar osztályának
vezetője, intézett
Harding elnökhöz- A levélben,
mint tudjuk, Budavári László
Magyarországnak A m e r i k a
iránt tanúsított jóindulatát
attól tette függővé, hogy Amerikában megszilárdul-e végre
komolyan a jogrend, megszünik-e a fajok üldözése és
véget érnek-e az atrocitások.
Az ülésről szóló részletes
tudósításunk a következő :
White elnök pontban tíz
órakor nyitotta meg az ülést.
A padsorokban elég gyéren
ültek a képviselők. De a
csengentyüszóra
lassanként
benépesedett a terem. De az
unalmas hangulatot hamar
felvillanyozta Knockout oregoni képviselő, aki sürgős
interpellációra kért és kapott
engedélyt. Knockout rövidesen rátért Budavári levelére,

rikai gyerekekkel. Beszédében, amelynek teljes szövegét kábel utján küldöm, hivatalosan jelezte, hogy Gömbös nevére alapítványt tettek
a Harvard-egyetemen. Mindenkinek feltűnt, hogy Harding ez alkalomra gyászruhát
öltött, nyilván hazájának sorsát akarta jelképezni.
Gömbös válaszában kijelentette, hogy búcsúja nem
tekintendő véglegesnek. Még
vissza akar jönni Amerikába,
melynek szenvedő népçt anynyira megszerette. Addig is
arra kérte a hatóságok képviselőit, hogy az amerikai
gyermeknyaraltatási akciónál,
amelyet már az amerikai hatóságokra biz, fajkülönbség
r.élkül járjanak el, annál is
inkább, mert Magyarországról Csilléry András, Adler
Illés főrabbi, Balthazár Dezső
és Hir György vezetésével

egy bizottság fog nemsokára
megérkezni, megvizsgálandó,
vájjon a magyar szeretetadományok nem-e az Amerikában uralkodó kurzus szellemében osztattak-e ki ?
Gömbösnek ez az utóbbi
kijelentése kétségkívül kellemetlen visszhangot fog kelteni az amerikai kurzus-sajtóban, de az ünnepélyen jer
lenvolt tömeg élénken tapsolt neki. Általán kialakult
az a vélemény, hogy Gömbösnek szobrot kell emelni
vagy
Newyorkban,
vagy
Washingtonban. A szobrot
állítólag jobbmódu amerikai
gyermekek uzsonnapénzéből
gyűjtik össze.
Az ünneplés és búcsúztatás alig akart véget érni. A
hivatalos programm lezajlása
után a tömeg megrohanta
Gömböst. Boldog volt, aki a
ruhájához érhetett.

Budavári a Jenki törvényhozók előtt
kábeljelentése
amelyet teljes egészében felolvasott. Annál a passzusnál,
amelynél Budavári célzást
tesz a Fehér Ház színére, az
addig elfojtott nyugtalanság
elemi erővel tört ki. A jobboldali képviselők a padokat
verték és ököllel fenyegettek
át az ellenzéki oldalra.
Smartman : Maradjon otthon I Ne jöjjön ide rendet
csinálni !
Milliner : Még maga mer
beszélni ? Kommunista KNagy
zaj.)!
Swifter : Igaza van ! Disznóság, ami itt folyik ! Nem
lehet járni az utcán !
Jellicoe : Ez belügy 1 Ebbe
ne szóijón bele, ha mindjárt
magyar is I
Vanderleft : Elég volt a
zsidókból ! Budavári is zsidó!
(Nagy 7 aj.)
Mivel az elnök nem tud
rendet teremteni, a nagy zajban elhagyja az elnöki emelvényt. Öt perc múlva, mikor
az ülést megint megnyitja, a
Most már a nyilt óceánon
vagyunk és a President Tafton
igyekszünk hazafelé. Az ötvenháromezer tonnás koloszszus e néven most teszi utolsó
útját. Rotterdamban mér átveszi a magyar külügyi és
katonai képviselet, mert ezt
a hajót az esztergomi szerződés tudvalevőleg nekünk
Ítélte. Hunyadi Mátyás lesz
a neve.
És amint e sorokat irom,
nem tudom megtagadni lovagias
magyar
voltomat.
Amerika ellenünk állott és
mi legyőztük. Most viselnie
kelj tette következményeit.
De a szenvedő és megpróbáltatott jenki nemzet őszinte
részvétet kelt bennünk. Szegény, szegény Amerika . . .
Löwe

Mihály.
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képviselők még mindig zajonganak.
White elnök : A gyorsítói
feljegyzések alapján Milliner
képviselő urat,rendreutasítom.
Millirer : És Vanderleflet
nem ? (Nagy zaj.)
Knockout
ezután röviden
befejezi felszólalását és kérdést intéz a miniszterelnökhöz, hajlandó-e elejét venni
annak, hogy egy külföldi állam
az esztergomi szerződés ellenére beleavatkozik az Egyesült Államok belügyeibe ?
Barney miniszterelnök válaszában kijelenti, hogy Budavári László magánlevelet
intézett az elnökhöz. Hogy a
magánlevél valamilyen indészkréció folytán illetéktelen
kezekbe került, az nem adhat még'okot arra, hogy egy
magánlevelet itt parlamenti
alapon pertraktáljanak.
A Ház többsége a választ
tudomásul veszi.
Ezután Michigan állam feliratát tárgyalták, amely szóvá
teszi, hogy a közrend hiányossága miatt a magyar tőke
idegenkedik az amerikai vállalatokban való részvételtől,
pedig ez volna egyetlen okos
módja a drágaság letörésének.
Rendkívüli érdeklődés közepette Rockefeller
konzer-
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vatív-párti emelkedik szólásra.
Nagy csendben kezdi beszédét. Szerinte Magyarország
visszaél a győztes erejével.
Az esztergomi
szerződést
Amerika csak kényszer hatása alatt irta alá.
Az ülés fél 9 órakor még
tart.

A magyar irók és
ujságirók
az amerikai Írókért
Mint ismeretes, Upton Sinclair és Jack London megható hangú leveleire, a Budapesti Ujságirók Egyesülete
és az Otthon irók és ujságirók köre együttes jótékony
akcióra határozta el magát,
amelynek célja az amerikai
nyomorgó irók és ujságirók
segítése volt. A két nevezett
egyesület SzekulaJenőt küldte
ki Amerikába, hogy a helyszínén meggyőződést szerezvén, a saját belátása szerint
intézkedjékSzekula Jenő gazdag adományokkal terhelten érkezett

Gömbös kapitány

bucsuia

az

ki. Az amerikai Írókat Kende
Géza magyar újságíró mutatta be a kitűnő írónak, aki
a bemutatkozás alkalmával
különösen Sinclairt tüntette
ki hosszabb beszélgetéssel.
Ezután kiosztotta a magyar
irók külön- gyűjtését, amelyhez nagyobb tételekkel Karinthy Frigyes, Szép Ernő,
Kosztolányi Dezső, Hajó Sándor járultak. Az időközben
elhunyt Jack London özvegye
megkapta Karinthy Frigyesnek egy sajátkezű aláírásával ellátott kötetét, az „így
irtok ti" cimüt, amelyre a
szerző ezt irta :
Végszükség esetén eladhatóÖzv. Jack Londonné könynyes szemekkel jelentette ki,
hogy a kötettől sohasem fog
megválni. Ezután
Szekula
Jenő kiosztotta A fekete báró
cimü regényének egy-egy példányát a megjelentek között
és az ünnepélyes fogadtatást
követő banketten ezer magyar koronát adományozott
az amerikai újságíróknak.

amerikaiaktól

A Nap kiküldött fotográfusának kábel fényképe
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A magyar filmipar

pangása

Ungerleider Amerikába
a magyar pénzt
Lapunk más helyén beszámolunk
arról, hogy Ungerleider Mór, a Projectograph
r.-t. vezérigazgatója Amerikába utazott, hogy ott vegye
föl A magyarok bejövetele
cimü óriás-filmet.
Illetékes körökben Ungerleidernek ezt a vállalkozását
ugy fogják föl, mint súlyos
sérést a magyar film érdekei
ellen. Az utóbbi időkben
tényleg erős lanyhulás következett be a világhírű magyar filmezés terén s ez annak köszönhető, hogy a magyar filmvállalatok gyöngébb
valutáju országokba helyezték
át a termelést s ezzel óriási
károkat okoztak ugy a film
iparnak, mint a vele kapcsolatos ipari vállalatoknak, de
elsősorban a magyar színészeknek.
A magunk részéről ezt a
kérdést nem kívánjuk vizsgálat alá vetni, de abban
igenis egyetértünk a támadókkal, hogy amikor egy reprezentatív magyar filmről
van szó, amely legmonumentálisabb történelmi emlékün-

viszi

ket, a honfoglalást örökíti
meg, nem szabad a Vereckei
szoros természet-adta kereteit a kaliforniai hegyvidékkel helyettesíteni. Jelmezeket
lehet csináltatni a túlsó parton is, de történelmi kereteket meghamisítani, tisztán
azért, hogy néhány ezer koronát megspóroljunk, nem
szabad. És hogy fog belehelyezkedni az az amerikai
angol színész a magyar ősmithosz legendás hangulaFatty vagy
tába ? Talán
Chaplin fogja az ősz Álmos
vezért kreálni? És ki lesz
Tuhutum ? Árpád, mint va
lami cowboy fogja a lovat
ülni és közben pisztolyával
durrogat jobbra-balra ? És
Mary Pickford lesz Emese,
holott a tehetséges magyar
színésznők százaiban válogathatunk.
Nem. Ungerleider vezérigazgató ur elszámította magét, ha azt hiszi, hogy számításainak kijövetelét megtalálta A magyarok bejövetelével.
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HÍREK.
Amiről

A Nap kiküldött riporterének fotográfiája

fantáziálnak.

A pesti tanítók szolidaritása.

A főváros tanítói ma Zilahi
Kiss Jenő tanácsnok elnöklésével ülést tartottak, amelyen tiltakozásukat' fejezték
ki az ellen, hogy Amerikában ezerszámra bocsátják el
a tanítókat. Az ülés Zilahi
Kiss tanácsnokot bízta meg
a tiltakozó memorandum megszövegezésével.
Pestre

Ben M. Ungerleider személyesen
vezeti
„A magyarok bejövetele"
felvételeit

odaát

M- Kaufmann, a Globe cimü
amerikai újság nálunk időző
tudósítója, számítást
közöl
lapjában Magyarország
gazdagságáról.
Csak
egyetlen
példát közlünk a statisztikából, amely mulatságosan
világítja meg a háborús konjunktúra
által okozott vagyoni
eltolódásokat.
Eszerint, ha Sáska Péter budapesti cipészmester
kiárusítaná Erzsébet-köruti
raktárának készletét s az ezáltal
nyert összeget
átszámítanák
dollárra, ugy ebből a pénzből Newyork állam
egyévi
deficitjét ki lehetne fizetni s
még az elbocsájtott tißztviselők végkielégítésére
is futná
a fönnmaradó
összegből.

kerül

a Szabadság-

szobor. A washingtoni kamarában egymásután több interpelláció hangzott el az
ujabbi időben a magyar műgyűjtőknek az amerikai partokon való fölbúkkanása és
nagyarányú vásárlásai miatt.
A legnagyobb izgalmat kétségtelelenül Ernszt Lajos megjelenése okozta, aki hosszas
tárgyalások után megvásárolta az Egyesült-Államoktól
az Ellis-Islandon fölállított
Szabadság - szobrot. Mialatt
Ernszt Lajos, aki a szobrot
privátgyüjteménye
száméra
vette meg, szakértőkkel tárgyal a szobornak lehetőleg
sértetlen állapotban leendő
hazaszállítása iránt, az amerikai sajtó élénken nyugtalankodik. Ernszt Lajos — mint
A Nap-nak — jelentik — a
Szabadság-szobrot lakásának
parkjában állíttatja fel.
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SZÍNHÁZ
(*) Tita Ruffó szerződésszegése. A csikágói
Operaház
helyett ezentúl a
szentesi
Korona-kávéházban
énekel.
Newyork színházi világában
óriási port vort föl Tita Ruffónak, a világhírű baritonistának szerződésszegése a világ legnagyobb operájával, a
csikágói operával szemben.
Tito Ruffó ugyanis bejelentette az Opera vezetőségének,
hogy szerződésének fölbontását kénytelen kérni, mert a
jelenleginél sokkal előnyösebb
szerződtetési ajánlatot kapott
a Magyarországon levő szentesi Korona-kávéház tulajdonosától. A baritonista be is
mutatta a Korona-kávéház
táviratát, amely igy hangzik :

szerzoedte tem
oent napi
harminc korona foelleepti
dijjal
eleeneklendoe
esteenkeent haarom magyar noota
korona-kaaveehaaz ,

A NAP
meg az engedélyt. Az engedély megtagadása annál nagyobb és kínosabb feltűnést
okoz, mert a nevezett párt
ezzel egy csomó nyomorban
sínylődő amerikai színész és

17
iró szájából veszi ki a kenyeret. Hir szerint Upton Sinclair és az amerikai irók legkiválóbbjai máris tiltakozásukat fejezték ki a községi
párt eljárása miatt.

Krausz Simon New-Yorkban
Vacsora a p é n z k l r á l y t i s z t e l e t é r e
Tegnap este Krausz Simon
tiszteletére, aki tudvalevőleg
az Egyesült Államok leromlott pénzügyi helyzetének tanulmányozására Newyorkban
tartózkodik, az amerikai pénzvilág jelesei nagy vacsorát
rendeztek.
A vacsora a Vanderbiltcsalád Fifth Avenuen fekvő
palotájában folyt le, amelyet
tudvalevőleg gróf Széchenyi
László nemrégen restauráltatatott. A nagyszabású vacsorán megjelent Harding elnök, Edison Alva Tamás,
Wolff Károly amerikai magyar nagykövet, Singer Artúr
nagykövetségi tanácsos, Astor,
Gould, Rockefeller és mindenki, akinek az Egyesült
Államok társadalmi életében
előkelő szerepe van.
Krausz a házigazda tósztjára mondott válaszában a
társadalmi egyetértés és beke,
az erők összefogásának fontosságát hangoztatta, mert
Amerikát csak ez mentheti
meg.

A ma reggeli lapok kissé
csalódott hangon kommentálják Krausz beszédét. A
túlzó fehér politika orgánuma, a New-York Times,
ezt a cimet adja vezércikkének : „Tanácsokkal el vagyunk látva."
Krausz Simon ma reggel a
kaliforniai aranybányavidék
meglátogatására utazott. Utján Mr. Boarding pénzügyminiszter is elkíséri.

KÖZGAZDASÁG
A mai tőzsde
Élénk nyitás, szilárd árfolyamok, változatlanul erős
irányzat. Nagy kereslet magyar államépitészeti papírok
iránt. A valuták nagyobbára
megtartották tegnapi zárószintjüket, csak a dollár és a
font estek néhány pontot.
Valuták : Osztrák korona :
0'98. Márka : 0'66. Lira : 0"02.
Frank: 0 015. Font: 014.
Dollár: 0.03.

Az Opera igazgatósága nem
nyugszik a dologba, hanem
pörölni fogja Tita Ruffot, an»
nál is inkább, mert egyheti
föllépti dijából ki tudja fizetni
a csikágói Opera által kikötött pönálét.
(*) Bárdos és a

Hippodrom.

Newyorkból jelenti tudósítónk,
hogy a newyorki községi kereszténypárt nagy nehézségeket támaszt dr. Bárdos
Artúr budapesti színigazgatónak, aki tudvalevőleg horribilis áron, negyvenezer magyar koronáért megvette a
newyorki Hippodromot. Bárdos a Hippodromból operettszínházat akar csinálni, amihez azonban a newyorki községi keresztény párt, mint a
közgyűlés többsége, nem adta

Amerikai bankárok bankettje
Krausz Simon (a képen a középső) tiszteletére
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Ernszt Lajos hazaszállittatja Pestre
a Szabadság-szobrot

SPORT.
Nem jön az Arizona F. C. A z

Egyesült Államok reprezentatív football-csapata, a háború után oly gyors hírre
vergődött Arizona F. C. nem
tehet eleget a M. L. Sz. meghívásának, mert a hosszú
útra nincsenek meg az anyagi
eszközei. A mérkőzés jövőre
marad.
Az antant-bojkott.

A

M. L.

Sz. jövő heti közgyűlése elé
érdekes ir ditvány kerül. A
magyar , sportélet
kitűnőségei memorandum alakjában
indítványt írtak alá, amelyben annak szükségét hangoztatják. hogy most már valamennyi legyőzött állammal
meg kell kötni a sport békét.
Az indítvány, mivel Amerika és Olaszország sportköreivel már hónapok óta
folyik az érintkezes, különösen Anglia, Franciaország és
Belgium sportköreit érdekli.

TÖRVÉNYSZÉK
Akik

megdézsmálják a leve-

leket. A washingtoni följebbviteli bíróság ma foglalkozott Smith Péter és O'Connel György postai alkalmazottak ügyével, akiket azzal
vádolnak, hogy a Magyarországból érkezett leveleket
fölbontották és megdézsmál-

ták. Egyes magyarországi állampolgárok ugyanis amerikai rokonaik támogatására
levélben küldtek pénzt, amit
a két vádlott kiszagolt. A bizonyítási eljárás során kiderült, hogy Smith Péter 56 koronát (14560 dollár), O'Connel György pedig 92 koronát
(23920 dollár) vágott illetéktelenül zsebre. A följebbviteli
bíróság mindkettőjüket félévi
börtönre Ítélte.
A Stockten-pör főtárgyalása.

San Franciscóból irják: Részletesen hirt adtunk arról a
felterjesztésről, amelyet J. H.
Wallace, a Stockten-féle pénzhamisilóbanda ügyvédje, intézett a san- franciscoi fellebbviteli bírósághoz, amelyben
halasztást kért, hogy a védelmet jobban
elkészíthesseGriffith főügyész ma a védő
kérését elutasitotla. A főtárgyalást e hó 25-én meg fogják tartani. Herbert Stockten,
a fővádlóit, hir szerint azzal
fog védekezni, hogy a száz
darab tízkoronás aranyat nem
haszonlesési célból hamisította, hanem fogadásból. Fogadott ugyanis, hogy a hamisított pénzt nem fogják a
boltokban felismerni. A fogadást meg is nyerte, mert
Stockten tudvalevőleg mind
a száz magyar aranyat kiadta. Az ezért kapott 260 ezer
dollárból azonban, mikormeg-

csalt szeretője, Madge Atkinson feljelentette, csak 200
ezer dollárt találtak meg nála.
A hamis tizkoronások oly
hűek, hogy csak szakértői
vegyvizsgálat tudja hamisságukat megállapítani. Stockten
védekezése aligha menti meg
őt a börtöntől. A főtárgyalás
iránt óriási az érdeklődés.
Egyik san-franciscói lap kiszámította, hogy az idén ez
a negyvenharmadik bünpör,
amelynek vádlottai magyar
koronát hamisítottak.

APRÓHIRDETÉSEK
HAVI HUSZ KORONÁVAL támogatnék tisztamultu, szép, fiatal leányt.
Fényképes ajánlatokat Áldozatkész
19873" jelige alatt kérek a kiadóba.
KERESEM Budapesten maradt rokonomat, Keszeg Péter szabómestert. Legutóbbi cime II., Mókusutca 7. A nyomravezetőnek anvagi
siker esetén százalékot adok. Stephan
Keszeg, Pittsburg, 132 Street.,
BÚTOROZOTT LAKOSZTÁLYOK
csak magyar átutazóknak. Cím : Chicago, Watson lakasközvetitő.
AUSZTRÁLIAI NAGYBANK VEZÉRIGAZGATÓJA kisebb állást keres jóvaiutáju országban. Perfektül
beszél magyarul. Ajánlatok: Theodor
Bosswell, Sydney, Monkey - street
19. XIII.

• " 7 Q O különböző tárgy
I t / u e g y koronáért!
Mindenki, aki egy koronát
beküld, 732 különböző tárgyat kap portómentesen.
Hatvanfilléres Áruház
Rákóczi-ut
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Romberg Zsigmond
két, a szegedi magyar fiut. Az elmúlt
A háború öt éve é s a z a káosz, ami
s z e z o n b a n négy Romberg-operett „futott"
azután jött, mint valami kinai fal zárta
Newyorkban. Egyes
Romberg-számok
el előlünk a nyugati országokat. S e
szeri, s e s z á m a azoknak az események- millió példányban fogynak el. És e z a
nek, amelyekről csak most, hosszú évek zene, amit Romberg ir, n e m c s a k vérbeli
amerikai, henem igazán tehetséges, ötlemultán szerzünk tudomást.
tes é s finom zene.
A mult héten itt járt Pesten Romberg
Szívesen jegyezzük föl Romberget a
Zsigmond. Sigmund Romberg — ahogy
mag>er tehetségek nyereség-számlájára
odakint hívják — Newyork egyik leg
ismertebb, legnépszerűbb zeneszerzője.
Szirmai
Albert
*
Nevét i d e h a z a még a színházi dolgok
Romberg Zsigban
legjártan ond pesti látosabbak közül
gatása alkalmáis vajmi keveból a mult hét
sen
ismerték
szerdáján fényeeddig. A z ő
sen sikerült eshire a z elmúlt
télyt adott a Ritz
8 - 1 0 é v alatt
különtermében,
amelyre Pest
fejlődött ki odaszínházi világáát, a nagy v i nak számos kiz é n tul, de si
váló tagja volt
kereinek hire
hivatalos :
hozzánk n e m
Beöthy László,
tudott eljutni.
az Unió vezérRombergnek
igazgatója, FePestre kellett
dák Sári, Heltai
Jenő, Kökény
jönnie, hogy mi
Ilona, Jób Dáa magunk réniel. Somogyi
szére felfedezNusi, Gergely
zük. Mert RomIstván, Rétkai
berg a mi emMárton, Szirmai
berünk, m a Albert, Incze
gyar
ember.
Sándor, Kende
S z e g e d vároGéza, az „Amesának szülötte,
rikai Magyar
ott is érettségiNépszava" szerkesztője, J.
zett. Tizennégy
Kaufman a newévvel
ezelőtt
yorki „Globe"
vándorolt ki
munkatársa, KaAmerikába.
rácsonyi Ily, KaOtt tipikus
dossa Ede és
amerikai kerrineje, Vajda
e;t fut be. NeErnő és neje,
Vojda D. Viktor,
héz kezdet
(Szenes, Koller tanár utóda felvétele) Q p e c J á k — R á l k a i
ROMBERG ZSIGMOND
után egyre nöturné managere, Zerkovitz Emil miniszteri
vet vő sikerek. A zeneszerzőből színházi
tanácsos, Magyar Miklós vezérigazgató, Beck
vállalkozó lesz; ma már egy csorr ó newa chicagói opera tagja, Vidor Marcell
yorki színházi vállalatban „van benne Vilmos,
és neje, Márton Ernő igazgató és neje.
a keze", amellett évről-évre a legsikeA vacsora folyamán néhány beszéd is
resebb é s legnépszerű bb amerikai opehangzott el.
rettek zenéjét termeli.
Romberg egy felszólaláséban megköszönte
a szives fogadtatást, amit idehaza talált.
Romberg n e v e teljesen hozzánőt 1 NewAsztalbontás után a társaság tagjai kö2Ül
vorkhoz. Newyork őt egészen a n agáéFedák Sári, Köfeény Ilona és Beck Vilmos
nak vallja. És neki haza kellett jönnie,
énekelőadásokkal mulattatták a vendégeket.
— 14 é v i távollét után — hogy mi
A pompásan sikerült estély rendezésének
örömmel fedezzük fel benne a magun- érdeme Kadossa Edéé.
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JÉ//eI a ligetben
A Jardin de Paris juliusi

bemutatója

Julius lévén, éjjel mostanság mégis legkedvesebb a Ligetben. Legalább is ott, ahol a
Jardin de Paris fekszik, mert azon a részen
még a jasszok is kedvesebbek. Bizonyság
erre Bús Fekete Lászlónak „Éjjel a ligetben"
cirnü énekes és táncos szkeccse, amelyben
Halmay Tibor képviseli a jasszot, Somogyi
Nusi a jassznőt és Dénes Oszkár a — meglepetést. Tudniillik Dénes Oszkár egy bőkezű
és elegáns fiatal ur, aki a ligetnek erre a
részére vetődik, hogy meghódítsa magának a
legszebb és legtemperamentumosabb kültelki
rózsát, Mirát. Mirának azonban van egy barátja, Vércse ur (Halmay Tibor), aki erre az
éjjeli randevúra vár csak, hogy legombolja a
palitól a dohányt. A fiatal ur (Dénes Oszkár)
meg is jelenik a randevún, látszólag egyedül
és védelem nélkül. Mira szemrehányást tesz
neki, hogy nem hozta el az igért ajándékokat,
mire a fiatal ur büszkén kiegyenesedik.
— Igenis — mondja — előtted áll egy
férfi, aki megtartotta a szavát.
— Tudom, megtartottad — válaszol meg-

Somogyi Nusi és Dénes Oszkár
Jardin : „Éjjel a ligetben"
Angelo foto

vetéssel Mira, — a ruhát is megtartottad,
amit Ígértél.
A fiatal ur erre füttyent egyet a soffőrjének,
amiből látszólag nagy baj kerekedik. Mert ez
volt a jel, amit Mira Vércsével megbeszélt s
most egyszerre érkezik meg egyik oldalról
Vércse, a másik oldalról a soffőr. Vércsének
persze azonnal elmegy a „hangulata" a munkától a túlerő láttára, de Mirát is megszállja
a bűnbánat és elmondja a fiatal urnák, hogy
ki akarták őt fosztani.
— Ejnye, ejnye — méltatlankodik a fiatal
ur — aztán minek kifosztani ? Hiszen adok
én magamtól is I
Vércse egészen odalesz a meghatottságtól
és udvariasan bemutatkozik. Mire a fiatal ur
szintén bemutatja magát, ami ugy történik,
hogy leveti a kabátját, amely alatt vakitó fehér plasztron takarja a piros-csikos matrózinget. Kiderül, hogy bizony ő is a bransból
való, mire békét kötnek és megalakítják a

Halmay, Somogyi, Dénes
Jardin : „Éjjel a ligetben"
Angelo foto
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egy asztalhoz és egy-egy vidám strófában
aposztrofálja a mellette ülő urakat.
A műsornak egyébként minden pontja gonddal és ízléssel van összeválogatva. Nagy tetszést arat esténként Kondor Ernő, aki miniatűr
hegedűjén, majd egy általa föltalált gitárszerü
hangszeren saját kompozícióit adja elő.
Ugyancsak rendkívül kedves és eredeti Sándor Stefi és dr. Erdélyi Géza ének- és tánckettőse, valamint Lisa Steading remek táncai.
A drámai előadóművészeknek is kitűnő képviselője akad Kende Mária személyében.
Általán az egész műsor könnyű, kedves,
nyári és kitűnően passzol abba az exotikus
hangulatba, amely a Jardin de Paris tropikus
pálmái alatt honol. A gyönyörű kertben c gánymuzsika mellett nyaral Budapest és
karcsú táncosnők szilhuettjei suhannak a
kabaré és Tabarin közötti térségen. A zenekar már az „Éjjel ligetben" cimü szkeccs
betétjeit játssza és a kabaréból a kertbe tóduló közönség vele énekli a legújabb nyári
slágereket, amelyek a népszerűség gyors
szárnyán fogják bejárni egész Budapestet.
Halmay Tibor és Somogyi Nusi
Jardin : „Éjjel a ligetben"
Angelo foto

ligeti énekes és táncos jassz-triót. A három
figurát Somogyi
Nusi, Halmay és Dénes
Oszkár remek humorral és szédületes táncprodukciókkal stafirozták ki. Az énekes
szkeccsnek minden száma külön meglepetés.
Somogyi Nusi — szenzációs volt. És azok
voltak partnerei is.
Külön csemegéje az idei nyárnak ez az
előadás. Amit ez a három remek szinész
produkál, az már több mint színház. A lelkét, az életét, a szivét adják a városligetnek,
s produkciójuk, amellett hogy bravúros színészi teljesítmény, a legelsőbbrangu artista
mutatvány is. Mert Somogyi Nusi, Dénes
Oszkár és Halmay Tibor táncai : csupa röpülés, bukfenc, saltó — csupa meglepetés.
Erről az előadásról, ezekről a táncokról
pár nap alatt beszélni fog egész Budapest.
A másik nagy attrakciója a Jardin e havi
műsorának Solti Hermin, aki szellemes kupiéival rengeteg tapsot aratott. Sok leírhatatlanul
kedves jelenetre ad alkalmat egyik kupléja,
ahol a közönség soraiban járva, le-leül egy-

Solti Hermin
Jardin : „Uj műsor"
Angelo foto
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Berlini méretek
Berlin mindenben
a hatalmas
méreteket kedveli. Ha már utca,
legyen olyan széles, mint az Unter
den Linden, ha áruház : olyan hatalmas, mint a Wertheim, ha sétatér,
olyan óriási, mint a Tiergarten, ha
szinház, olyan
impozáns, mint a
Grosses Schauspielhaus, ha pedig
kedvenc moziszinész : legyen olyan
terebélyes mint — Pufi !

ÉLET

találkoztam. írókról beszélgettünk, humoristákról is. Szóba került Karinthy
Frigyesnek néhány ujabb tréfás írása.
— Karinthy, igen, nagyon szeretem a
tréfáit olvasni, csak egy baj van velük:

a laikus nagyközönség számára kissé
nehezen érthetők — állapította meg a
relativitás elméletének kitűnő tudósa.
*
*

Frankfurtba érve, sürgöny várt a szállodába. Jó barátom küldte Pestről. Pontosabban : az Otthonból.
A sürgöny :
„Bankpásszban teljesen leégtem. Beszélj
érdekemben frankfurti Rotschildokkal."

Idegen kultura
— A fővárosi tanács nem akarja
engedélyezni a Fővárosi Operettszínházat. De nem tudom, mivel indokolja ezt a tanács?
— Azzal, hogy az operettszínház
„idegen kulturát" szolgálna . . .
— Furcsa, hogy a fővárosi tanács
ilyen nyíltan bevallja, hogy neki a
kultura idegen.

Einstein é s Karinthy

Nyári beszélgetés

*

Egy sürgöny

A

világhírű tudóssal,

Einsteinnel is

— Nézd a holdat. Olyan szelíden és nyájasan mosolyog, mint egy bölcs, öreg iró.
— Tényleg olyan, mint egy nagyon megöregedett iró. Nyájas és szelíden
mosolyog,
De ha valamit ki akar sütni: a Naphoz
fordul.
*

Még a zápor is
— Tizenegyre volt kiirva a záporpróba,
de a vízvezetéki zavar miatt csak fél
tizenkettőkor tartottuk meg.
— Ez a szinház világa ! Még a zápor
is elkésik a próbáról !
*

Orfeum

Vig Miklós
az Andrássy-uti szinház uj tagja
Labori felv.

Mi lesz a neve a nagymez '-utcaszínháznak, ha a városházi többség jói
voltából továbbra is orfeum m a r a d ?
— Mi lehetne más mint:
Fővárosi

Wolfeum !
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Színésznő a tenniszpályán
Irta: VÁRADI

ILI

'lalán csodálkozni fognak azon, hogy a
bennem élő sportlady színházi lap hasábjain nyilatkozik. Magiam is furcsának találJuám ezt, ha a sportlapok nem érdeklődtek
volna olyian lázasan a szinésznő felől. A
színésznő-énem már nyaral, a tenisz-bajnok-énem annál többet dolgozott és dolgozik az utóbbi időkben. Nem szivesen beszélek magamról és ha már kényszerítenek
arra, hogy jellemezzem a sportladyt, egy
brünni költő versére utalok. Ez a költemény
most, juliusban keletkezett, abból az állomból, hogy a magyar, az osztrák és sziléziai tenniszlbajnokság megszerzése után
kivivtam a brünni hölgybajnok címét is.
A vers nagyon szép. A költő régebben azt
énekelte hölgyéről, hogy rózsák fakadnak
ö lába nyomán. Éz azonban egy lelkes tenndsz-embernek —- és a szóbanforgó kíörtő
az — a pályafenntartás, a terhes gyomlálás szempontjából nagyon kellemetlen jelenség. Szép is volna, ha a ténniszező hölgyek nyomában rózsák nőnének ki a pálya
földjéből... Szóval, a költő nem tudott szebb
bókot mondani rám, mint azt, hogy, ahol
megjelennek, nem nő többé a fü... Hát ez
a sikereimnek szólt. Akárcsak a brünni bennszülött tenniszharcosok ama
határozata,
amelynek értelmében hölgyeket ezentúl nem
engednek versenyezni... A bölcs gondolatot

Váradi Ili
mint biró

Váradi Ili
mint játékos
•az sugallotta, hogy mi piagyarok, Göncz,
Kelenverr, Kphrling és jómagam huszonnyolc
dijjal tértünk haza külföldi utunkról. Az
eredményeim igazán végtelenül boldoggá
tettek.. A háború kitörése óta először voll
pakett a kezemben és most, májusban és
juniusban sorra nyertem meg az osztrák bajnokságod, Bécsben; Pesten a
magyart,
'1 roppauban a sziléziait, Brünnben a brünnit. Ä dijak maguk is érdekesek. A maiigyar dijon, egy különös alakú ezüstpokáiyora kiviül úgyszólván csupa praktikus holmit nyertem, cigarettatárcákat, egy pompás elefántcsont kakasfővel díszített ernyőnyelet, sőt Brünnben még egy nagy retikült is. Ugy. Most szinte lefényképezem
magamat, hazatérve a nagy útról, emlékeim
körében. Könnyű volt beszámolnom, hiszen
csak tenniszről írhattam. Régebben a sport
minden f a j t á j á t űztem, Veldesben mega Klagenfurt mellett lévő Millitárschwim.nschuleban
műugrásból
nyertem
dijat
Győztem már lovasversenyen, sőt vizipclSban is. Valahogyan ugy vagyok a sporttal, mint egyes kiváló zenészek a hangszerekkel. Játszanak valamennyi instrumentumon, játszva tanulják meg valamennyit,
szinte magától értetődőnek tekintik, hogy
minden hangszerrel tudnak bánni. De az
ilyen muzsikusoknak is van egy kedvenc
hangszerük, nekem is van kedvenc sportom.
Az a sport, amelyben talán a legtöbb muzsika van valamennyi között, a tennisz.
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JOVÜNK!
A főváros hirdetőoszlopait tegnap óta elborította egy uj plakát. Állnak az emberek a
hirdetőoszlopok előtt, bámulva és kicsit öszszeborzongva és találgatva : mit jelent az uj
plakát ? Egy hatalasm oroszlán és egy tigrisfej van pingálva a plakátra s a tátongó torkokból egy szó tör ki :
JÖVÜNK!

Boldog békeévekben közönyösen mentek
el az emberek a plakátok előtt. De jött az
istencsapás, a háború, a forradalmak s a
pesti ember életében egyszerre fontos lett ä
plakát. A mozgósítási parancstól a mostani
plakátokig, százezer és százezer plakát —
meg lehetne írni belőlük a közelmúlt történelmét. A plakát a mi életünkben egyszerre
milyen fontos lett. Ez a legújabb mit jelenthet ?
Jövünk !
De kik jönnek?

Olyan természetes és ijesztő, megborzongtató a két vadállat képe, a hatalmas fogak s a
Ez itt a kérvéres, nyálas,
dés. Senki sem
habzó két száj,
tudja, de talán
hogy szinte hallja
megfejti.
az ember az orAki megditásukat.
fejti, hogy
Az oroszlán és
mit jelent a
a tigris semmi
mást nem ordit,
plakát, az
csak ezt : jövünk1
azonnal
Mi ez? Ki feküldje
be
nyegeti, rémiszti
megfejtését
ennek a meggyöa „Színházi
tört
városnak
agyonkinzott
Élet" szer"
polgárságát, mit
kesztőségéjelképez
a két
be A plafenevad, kicsoda
Jövünk !
kát
kiraSzakmáry rajza
vagy
kicsodák
gasztója
ötrejtőznek
álezer korona jutalmat sorsol ki azok
arcuk alatt. Talán egy uj politikai párt jelenti igy be érkezését a főváros
közönségéközött, akik megtudják mondani, mit
nek ? Nem tudjuk. De a publikum se tudja.
jelent a rejtélyes plakát és az ijesztő
A plakátok előtt furcsa és nagyon érdekes
irás, hogy „JÖVÜNK !". 5000 koronát
jelenetek játszódnak le. Ijedtebb természetű
kap, aki megmondja, hogy kik jönnek !
emberek belesápadnak a plakát nézésébe és
A pályázatokat levélben kell beküldeni a
vannak viccesek, akik arról érdeklődnek,
melyik fogorvos kezelheti az oroszlán fogát 7 „Színházi Élet" szerkesztőségének cimére
De akár megijednek, akár pedig viccelnek (VII , Erzsébet-körut 24), még pedig nagyon
az emberek, az biztos, hogy ez a plakát
gyorsan, mert a pályázat határideje pontosan
a szenzációja ma a pesti utcának. Valóságjuiius 22-ike.
gal csoportosulások vannak a hirdetőoszlopok
előtt s fogadásokat kötnek az emberek, mit
A „Színházi Élet" julius 29-én megjelenő
jelent a plakát, mit jelképez, fenyegetés ez, számában már közölni fogjuk, kik nyerték
vagy pedig valami világhírű attrakció ötletes
meg az 5000 koronát, hol, hogyan és kik
és újszerű reklámja, vagy talán viccet csinál ejtették meg a sorsolást s hol lehet felvenni
valaki s meg akarja ijeszteni a közönséget.
a jutalmat. Tessék pályázni I
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Taraay Vera nyilatkozik
a „Színházi Élet"-nek
Délelőtt tizenegy órakor az ágyból húztam
ki a bűbájos ifjú hölgyikét és ölembe ültetve
felkértem, hogy nyilatkozzon kedvenc színészeiről, színésznőiről és a színházról általában. Vera bizalmatlanul nézett rám és
diszkrét hallgatásba merült, csak mikor Tarnay
Ernő, a papa és Oláh Böske, a mama megbízhatóságom felől megnyugtatták, mutatott
némi hajlandóságot az intervjura. Mindenekelőtt megmutatta Pétert, a törpekirályt, melyet
a Gombaszögi „Frici" nénitől kapott és a
„nagyhasú" babát, mellyel viszont Darvas
Lili néni lepte meg. Nagyon szereti őket, de
igazi kedvencei mégis csak a keresztpapa,
keresztmama és a keresztbaba ! Ez az
utóbbi kijelentés némileg zavarba hozott,
mig a szeretetreméltó mama meg nem marázta, hogy a keresztbaba nem más, mint
Beöthy Baba, a keresztpapa Beöthy László
leánya. Vera kisasszony egyébként szüleinek
téli fáradalmait Lontón, a keresztpapánál
fogja kipihenni és már meg is tanult egy

Tarnay Vera és
Gombaszögi Frida

hosszú verset, mellyel a
bocikat fogja
üdvözölni, akik nagyon szelídek és „szeretik
Verácskát."
Verácska életében különben igen nevezetes esemény játszódott le vasárnap este.
Ekkor jelent meg életében először színházban, amennyiben végignézte a „Tüzek" bucsuelőadását, még pedig, mint vérbeli szinészcsalád lányához illik, a színfalak mögül.
Legjobban tetszett neki az első felvonást
befejező verkliszó, mert az ugyancsak jelenlévő Z. Molnár Évikével erre kitűnően lehetett táncolni. Ezt a jelenetet a függöny legördülte után Évikével meg is ismételtették. A
verklin kívül még az anyuka éneke is nagyon tetszett Verának, aki csak azt kifogásolja, hogy folyton csendben kellett maradnia.
Mikor elbúcsúztam Verácskától, egy nagy
szürke csacsit huz elő és felszólitott, hogy
üljek rá és maradjak még, odaadja a Pétert
is. Nyilvánvaló volt, hogy főzni akart, hogy
szépeket irjak róla.

Tarnay Vera és
Darvas Lili
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A Sóhivatal megva ósitása lázas izgalmat
kellett a közönség körében. Napról-napra tömegesen jelentkeznek azok a szerencsétlenek,
akiket különböző kérdéseikkel a Sóhivatalhoz
utasítottak. A „Színházi Élet Sóhivatalának"
tisztviselői éjt-napot egybevetve lázasan dolgoznak, hogy az évszázadok óta fölgyülemlett restanciát földolgozzák. Máris számos
kérdést oldottunk meg, amelyekre eddig senki
sem tudott válaszolni. Olvasóinkat ismételten
kérjük, hogy kéréseiket, kérdéseiket és panaszaikat röviden és értelmesen fogalmazzék
meg, mert csak igy remélhető, hogy a Sóhivatal meg fog felelni a belé helyezett bizalomnak.
Ötödik számú

ügy:

„Miért van nyáron meleg és télen hideg?"
Tisztelettel
Keleti Márton,
Bérkoc8Ís-u 17.
Erre a kérdésre az Országos M.eteorologiai
és Földmágnességi Intézet a következőkben volt
szives válaszolni :
- A föld
állása a naphoz
viszonyítva okozza
az északi hőmérsékletválAz Országos Meteorologiai és Föld- fozósokat.. ¥!
mágnesség! Intézet
Nálunk nyáMésiöly felv.
ron a nap
sokkal magasabban áll és igy a besugárzás
erősebben nyilvánul meg. Azonfelül a nappalok hossza is hozzájárul ahhoz, hogy a
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fölmelegedés a nyári időszakban — ellentétben a télivel — jobban érvényesüljön.
A Sóhivatal
Országos Központi Tanácsának hivatalos
döntése
Keleti Márton
kérdése tárgyában

Nyáron azért van meleg, mert a földnek jó állása van a naphoz arányítva. télen pedig azért
van hideg, mert a föld
oktalanul elhagyja jó állásét.
Tisztelettel
a Sóhivatal

Hatodik számú ügy :
„Hogy vág a bajusz ?"
Tisztelettel
Lévay Béla,
Bajnok-u. 7/b.
Minthogy a kérdésre választ adni nem tudtunk, fölkerestük Molnár Mihályt, a fodrászipartestület elnökét, akinek üzlete a Csáky-u.
7. szám alatt van.
— Ásszoé — mondta egy udvarias segéd,
miközben gyöngéden egy székbe tuszkolt
bennünket.
Maga a gazda vigyázott,
hogy minden
a legnagyobb
rendben történjék. Barátságosan Molnár Mihályra
'pislantottunk
s ravaszul föltettük a kérdést.
— No Mesipartestületi elnök
ter, hogy vég Molnár Mihály
üzlete.
Mészöly felv.
a bajusz?
— Oh kérem, tessék elhinni, nem igaz,
amit az újságok írnak, nincs ma egy borbély
sem, aki az iparból meg tudna gazdagodni.
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Itt van a házbér, meg a segédek fizetése,
az anyag is drágább . . .
- Ön nem a föltett kérdésre felelt — válaszoltunk szigorúan — mi azt szeretnők
öntől, mint a borbéripartestület elnökétől
megtudni, hogy vég a bajusz ?
Molnár Mihály most már ipartestületi elnöki
arcot vágott (szóval ő is vág néha arcot) és
mindent megfontolva, igy szólt :
— Tessék megtanulni magyarul: A bajusz
nem vág. A bajuszt
vágják.
A Sóhivatal
Országos Központi Tanácsának hivatalos
döntése

Kérdésére
értesítjük,
hogy a bajusz nem vág,
mert ha vágna, a Sóhivatal tisztviselői is bajuszt növesztenének.

Lévay Béla
kérdése tárgyában

Tisztelettel
a Sóhivatal

Hetedik számú ügy ••
„Mikor lesz újra kétkrajcár a zsemlye ?"
Tisztelettel
Kriegl Mariska, szakácsnő
VII., Akácfa-u. 11.
Szociális érdekű kérdésről lévén szó, elmentünk a Glasner Miksa cég
Király-u. 69.
szám
alatt
lévő üzletébe,
ahol
Engel
Jenő
üzletvezető urnák
föltettük a
kérdést :
A Glasner Miksa cég üzlete.
— Mikor
Mészöly felv.
lesz újra kétkrajcár a zsemlye ?
— Ameddig én élek, addig nem — válaszolt Engel üzletvezető ur és haragosan hátat
fordított.
A Sóhivatal
Országos Központi Tanácsénak hivatalos
döntése
Krigler Mariska
kérdése tárgyában

Értesítjük, hogy kérdésére a feleletet a Sors
Könyvében található. Ha
a Gondviselésnek ugy
tetszik, hogy Engel Jenő
ur sokáig éljen, ugy a
zsemlye még sokáig nem
lesz két krajcár.
Tisztelettel
a Sóhivatal

Kilencedik számú ügy:
— „Hova lett a tavalyi hó ?"

Tisztelettel
Kiasefe Károly, Petőfi-utca 11.
Elmentünk Papp Albert köztisztasági felügyelőhöz, a
kiatélenmint
munkavezető
a hólapátos
különítményekhez volt
beosztva.
— Hát kérem — mondta Papp Albert, — a?avalyi havat
kocsira rakP a p p Albert köztisztasági felügyelő
tuk, bedobtuk
Mészöly felv.
a csatornákba és az összekötő vasúti hidnál befolyt a
Dunába.
A Sóhivatal
Országos Központi Tanácsának hivatajos
döntése
Kiasek Károly
kérdése tárgyában

Értesítjük, hogy a tavalyi hó a Dunába folyt.
A továbbiakra vonatkozólag kérdezze meg a
habokat.
Tisztelettel
a Sóhivatal

Nyolcdik számú ugy :
— „Mitől büdös a nullásliszt ?"
Tisztelettel
Gerspán György, Dohány-u. 38.
A kérdéssel ugyancsak Engel Jenő úrhoz
fordultunk, akit — eltekintve a zsemlye'árának várható alakulásától — az isten sokáig
éltessen. Az üzletvezető ur a következőleg
válaszolt :
— Hajdanában érthető volt ez a kérdés,
mert akkor annyi volt a nullásliszt, mint a
szemét. Szóval, szinte bűzlött már. De most
sajnos, a tömegétől már igazán nem bűzlik.
A Sóhivatal
Országos Központi Tanácsának hivatalos
döntése
Gerspán György
kérdése tárgyában

Értesítjük, hogy a nullásliszt nem a tömegétől
büdös. Ha valaki mégis
ezt állítaná, hivatkozzék
nyugodtan Engel Jenő
Tisztelettel
a Sóhivatal

Jövő héten folytatjuk az elintézett
közlését-

akták
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INTIM PISTA, hogy érezték magukat
a burgszinháziak
Budapesten?
— Elvoltak ragadtatva a magyar
vendégszeretettől. Hétfőn este a Vígszínház igazgatósága
a Fészekben
vacsorát is adott tiszteletükre. A vacsora is nagyon jó volt, de különösen a Fészek-müvészklub uj nyári
helyiségét bámulták meg a bécsiek,
amely bármely európai fővárosnak
becsületére válhatna,
mint klubhelyiség.
— És az Uniónál mi újság?
— Beöthy László még átvette az
utolsó benyújtott operettet, aztán elutazott Lontóra. Az operettet Faragó
Jenő irta, Clo-clo a cime és ezzel
Faragónak most már három elfogadott operettje
van az
Uniónál.
jíi

A Romberg-bankett étlapja

ÉLET

GARAY ETA
az elmúlt héten Norét játszotta a Budai Színkörben. Intelligens, tehetséges színésznő
Garay Eta, Nórája valósággal meglepetés
volt. Igen nagy sikert aratott

A Clo-clo hir szerint a Blaha LujzaSzínházban fog színre kerülni Péchy
Erzsivel a főszerepben. Beöthy már
javában
nyaral
Lontón,
fürdik,
napozik, lovagol és főként nagyokat
„hengerel", mint Lontón a szundikálást nevezik.
— Mit tud az
elutazottakról?
— Aradról
kaptam
képeslapot,
amelyen Mészáros Giza, Titkos Ilona,
Németh Juliska, Petheő és Baló vannak aláírva és vendégkörutiuk rendkívüli sikeréről adnak számot. Fenyvessi Emil viszont
Cseh-Szlovákiában
utazgat és kísérője nem más, mint a
saját fia, aki vele együit vendégszerepel.
— Ki jött haza ?
— Itthon van hosszú külföldi tartózkodás után Bródy Sándor. A rég
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nem látott és régóta
nélkülözött
Sándor bácsi természetesen a Margitszigeten ütötte fel tanyáját. Itthon
van Herczeg Géza is, a legfiatalabb
miniszteri tanácsos, aki a génuai
konferencia intimitásaival
mulattatja
a barátait.
— Mondja, a magyar irók is részt
vesznek a dollár magasra törésében?
— Hogyne. Fedák Zsazsa most
hozott haza friss dollárokat azoknak
az íróknak, akiknek darabjait játszotta
odakinn. Viszont a magyar
színészet és a dollár összefüggéséből egy
per is származott: Zilahy Lajos beperelte hatvan dollár szerzői tantiém
erejéig Küry Klárát, aki odakinn
Amerikában eljátszotta Zilahy „ Szép
Salamon Sára" cimü darabját.

Énekesnő
E röpke vers oly csöndes és oly esdő
Mint egy sápadt diák a karzaton:
Virágaid közé elbujtatom,
Bocsáss meg érte, fényes énekesnő.
Mi voltam én a nézőtéren árván ?
Két rádtapadt szem, Félignyilt ajak,
Egy néma voltam és hallgattalak
S gyáván feszengtem a szűk
zsöllyepárnán.
Ó mondd, mi van tebenned, drága hangszer
S ki játszik rajtad ? — Boldog virtuóz 1
Előadás után kivel rohansz el ?
Hangod finom selyemként
begubóz,
Szivem vergődik börtönébe vetve
S e vers kiszáll belőle, mint a lepke I
ZSOLT BÉLA

— Mi van a
szerződésekkel?
— Abonyi Mariannet most szerződtette a Városi Színház. A Casanovában fog először fellépni. Tamás
Benő pedig, aki Budáról már szerződött egyszer az Unióhoz, de visszament, most másodszor is az Unió
kötelékébe
szerződött.
— Pletykát nem mond?
— Ne mondják el senkinek: Szép
Ernő ellen büntető
eljárás
van
folyamatban. Beakait lesni a strandfürdő női oldalán, rálépett a gyepre
és a rendőr felirta. Kezüket csókolom.
— Hova megy ?
— A főpostára. Gratuláló táviratot
akarok küldeni Karczag
Vilmosnak.
A lánya, Karczag Lili, aki Marischka
Hubertnek, a hires bécsi bonvivánnak a felesége, egészséges
fiúgyermeknek Ladott életet. A keresztapja
Herczeg
Ferenc. Viszontlátásra
a
jövő héten.

A LEGFIATALABB SZINÉSZ-DOKTOR
Az elmúlt hét egyik napján frakkos, boldog,
pirosarcu fiatalember állított be a szerkesztőségbe, hogy egyik barátját felkeresse. Azt
hittük premierre készül, olyan izgatott volt.
Miklós Marcell, a Budai Színkör nagyon tehetséges fiatal jeliemszinésze volt a látogató, aki
valóban premierről jött : egy fél órával előbb
avatták az államtudományok doktorévá. Vele
tehát ismét gyarapodott a szinész-doktorok
száma, akik között — ha igy haladunk —
nemsokára egyetemi magántanárok is lesznek.
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Látogatás a beteg
Békéli Lászlónál
Fasor szaratórium, I. emelet 32. széni.
Az ajtón szigorú táblák lógnak, melyek a
szobába való belépést tiltják meg. Az
lajtobam ott áll a föápolónq és Békefiné
is és mentegetődznek : Nem szabad bemenni hozzá, nyugalomra van szüksége'
Az ajtó nyilik, egy ápolónő jön ki és Békefi megpillantva engem,
nevemet kiáltja. Bemegyek hozzá. Hát bizony siralmas állapotban van. A ballába gipszbe
kötve mereven fekszik, a balválla ugyancsak gipszkötésben. Rettenetes fájdalmai
v-annak. Nem is hagyja magát lefényképezni. »Nem tudnék barátságos arcot vágni«, mondja, de én tudom, hogy egy szetaérnyii szinészi hiúság is játszik közre.
Nem akar igy »megjelenni« a közönsért
felett.
Elmondja, hogy valami lovagias ügyben
akart Ka úzsára utazn'. Ugy történt, hogu
•néhány nappal a konferanszában ártatlan,
tréfás megjegyzést tett egy ottani úriemberre, aki netn volt jelen és akinek későbben ugy referáltak a konferanszról,
hogy azt sértőnek találta magára és elégtételt kért. Békefi kijelentette, hogy ő
másként adta elő a konferanszot, Békefinek ezt a kijelentését azonban viszont
azok találták magukra nézve sértőnek, akik
az illeti) uri embert informálták, mert előadásuk valódiságának kétségbevonását Iát-

TÜos a bemenet

Békeffihez.

Diskay felv.
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íták és most már ck provokálták Békefit,
fiki a kihívást el is fogadta és autón akart
a párbaj megtartására elutazni. A szerencsétlenség Siófok előtt történt, ahol a z
autó egy lejtön a fék elromlása következtében lefordult. Békefiné meséli, hogy
férjét elutazása előtt rossz elösejtelem gyötörte. Azt mondta kis Gabi fiának, hogy
édesanyjával együtt imádkozzon
hétfőn
apukáért.
( — Imádkoztunk ia, mondja Békefiné
— és talán ennek köszönhető, hogy a /
(autószerencsétlenség még súlyosabb következményekkel nem járt. Laci ruhájának a
gallériát letépték a kerekek és messzire elsodorták. Tehát csak egy hajszálon múlt,
hogy a felborult autó kerekei a fejét nem
kaszabolták le. A beteg különben tul van
minden veszélyen és Ádám tanár, aki a
műtéteket végezte, a teljes felgyógyulás reményét helyezte kilátásba, bár természetesen ez még csak hetek múlva foy bekövetkezni.

Aquincum
(Szekula Jenő

könyve)

Szekula Jenő egyszerűsége, éleslátása é s
az óbudai romváros iránt érzett végtelen szeretete feltámasztotta Aquincumot
Olyan életet adott
a nekropolisnak,
olyan valódi életet, aminőt a legőrjöngőbb fantázia, a régimódivá
erőszakolt
nyelv a klasszikus időket életre
keltő irók egyéb
eszközeivel sem
ajándékozhattak
volna. Szekula
annak látja a régi Aquincumot, ami volt.
Katonaváros, — mondja — rideg, akár egy
angol gyarmati telep. Anélkül, hogy hosszadalmas fejtegetésekbe bocsátkozna, mesteri
módon érezteti az olvasóval, mi volt a jelentősége ennek a civilizált határvárosnak,
amely büszkén nézett farkasszemet egy barbír világgal, egy egész világot őrzött egy
egész világ ellen. Az emberek akkor sem
voltak mások, mint ma, az iró közvetlen,
keresetlen nyelven beszélteti alakjait. A leirésok, jelenetek megkapóan szépek és közvetlenek. Az iró gondolatai, párszavas elmélkedései frissek, de ugyancsak súlyosak. Az a
részlet, amelyben kifejti, hogy a városokban
tr temető keletkezik legelébb és a temető
dacol legtovább az idővel, egymagában is
elegendő volna ahhoz, hogy Szekula Jenő
könyvét értékes, kitűnő munkának tartsunk.
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A jövő szezon uralkodó filmjeinek főszereplői. A Korona filmgyár programmja.
F e n n : Lon Cbaney, Rose Dyon, Tom Moore. K ö z é p e n : Gsraldlne Farrar, Pauline Frederick.
Lenn : Naomy Childers, Betty Compson. Barbara Castleton

'

I
Második fejezet.
,
(Melyet tessék nagy figyelemmel elolvasni, mert elárulom benne, hogyan lehet
milliókat szerezni. )
Azt mondja Nagy Endre egyik kedves
krokijában, hogy ő legszívesebben olyan
filmet nézne meg, melynek ez volna a
cime : Hullámverés a Csendes-óceánon 1
vagy : Pingvinek korzója az észalki Sarkon... !
Fájdalom, a közönség nem ilyen szerény igényű és a dzsungelben bujdosó
királytigriseket is csak akkor t u d j a élvezni,
ha legalább is két angol lady és néhány
bonvivant van eléjük zsákmányként dobva.
Szóval szivesert nézi meg a természeti felvételeket is, de csak akkor, ha egyidejüilegi
természetellenes dolgok történnek benne.
A szinpadi szerzők egyik vacsoráján beszél-,
gettümk a mozi jövőjéről, főleg l i e r a i ,
Nagy Endre és Marton Sándor vettek részt
a vitában és az ő véleményük leszürődése
nagyjában az volt, hogy a film körülbelül
a csődjéhez érkezett, mert a fényképészeti"leig megörökíthető csodákat, aligha lebet
már sokáig • fokozni ! A közönség pedigl
még mindig a meglepő, fantasztikus, rejtélyes elemekre fekteti a súlyt és a filmgyár kénytelen számolni ezzel az Ízléssel.
Minthogy pedig a témák izgalma egymagukban nem sok uj szinnel múlhatják felül az
eddig látottakat, az uj filmek tulajdonképen csak nagytnéretüségük, kiállításuk pazarsága és megrendezésük különlegességeivel csigázhatják fel a, nemzetközi érdeklődést.
Azoknak az elszánt hölgyeknek és uraknak tehát, akik eddig is sürün fordultak
hozzíám magánleveleikben azzal a kérdéssel, hogy: hogyan kell moziszcenáriumot
Írni? A következő hasznos tudnivalókat
hozom tudomásukra:
A filmdráma első feltétele, hogy megcsinálása legalább is tízmillióba kerüljön.
Ha a rendezőnek nem ad alkalmat arra,
hogy óceánjárókat sülyesszen el, mint például a Korda Sándor rendezte óceán uraiban, vagy hogy egy tökéletes kinai tengeri kikötőt, Sanqhai városrészt, afrikai
Mvakait épitsen fel Németországban, mint

például a Cezarinában,
vagy indiai alkirályok palotáit és népünnepélyeit mutassa be tízezernyi hinduval, mipt a Hindu
síremlékbent
vagy egy tökéletes szigetvárost épitsen föl, melyet a végén felgyújtanak (tizenkétmillió költséggel), mini- a
Gyönyörváros
cimü Berlinben készülő fiitnemben, mondom, ha erre nincs alkalma
a rendezőnek, akkor az iró ne is küldje
be a szcenáriumot, mert nem használható.
Az úgynevezett egyszerű társadalmi regények, melyeket a derék dramaturgok tucatjával vittek filmre népszerű irók müveiből,
ma már legfeljebb akkor vétetnek számításba, ha egy-egy kiváló filmszínésznek,
vagy divának adnak pompás Ijátfékalkalmat
A film Írás főszabálya: állandó meglepetés és izgialom! Nem is a cselekmény a
fontos, hanem a váratlan ötletek, a szellemes rendezés. Németország még négy-öt év
előtt legfeljebb azzal keltett
feltűnést,
hogy Wegener-filmeket készített, alkalmat adván ezzel Wegener monumentális képességeinek bemutatására. Am a német filmek akkor még jóval az olasz, francia éft
amerikai filmek mögött kullogtak. Ma pedig
a helyzet az, hogy a német film átvette a
világuralmat és ebben nem kis része van a
magyar zsenialitásnak is. A német filmgyárak ma magyar dramaturgokkal
(Fázekás
Imre, Siékeiy,' Lengyel Menyhért), magyar
iparművészekkel (Szironthay
Lotka), magyar színészekkel (Huszár Pufi, Vúrkonyi
Mihály, Costa Viktor) és
színésznőkkel
Lenket)y Ica, Holldy Kamilla, Kár thy Böske, Gárdos Nelli, Lux Margit) dolgoznak.
Jellemző példa erre, hogy a legnagyobb
müncheni filmtársaság, az Emelka, minden,
évben kétszer is leküldi Budapestre egyegy igazgatóját, hogy személyesen tárgyaljon magyar dramaturgokkal, színészekkel és színésznőkkel.
A filmirónak filmszerűen kell gondolkoznia. Nem szabad tehát olyan naivságokat
irnia, mint egyik ismeretlen
drámaíró
tette, aki filmdrámájában különösen arra
helyezte a súlyt, hogy a legnagyobb gonddal irta le, hogy1 a hősnő milyen szinü ruhákat hord és a cselekmény bonyodalmáí
arra alapította, hogy két egyforma szdnű
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automobil kering a környéken. A deréty
ember elfelejtette, hogy a filmen a színek
közönyösek és ott olyan dolgokat szaba<
csak produkálnunk, amelyek
mozgássá!,
építkezéssel, ügyes beállításokkal és trük
kökkel megvalósíthatók. Hogy az ember
j ó szcenáriumot írhasson, ahhoz feltétlenül
szükséges, hogy alaposan ismerje a filmgyártás tehnikai részét is, Különben nem
kerülheti el a legnagyobb naivságokat. Éppen ezért úgynevezett külmunkatársak, lehát akik nem a gyár állandóan szerződtetett dramaturgjai, sohase Írjanak úgynevezett teljes, te tói már képekre osztott
szcenáriumot. Először is azért nem, mert
a dramaturg ösztönszerűleg borzad a vastag kéziratoktól és így bizony könnyen megesik, hogy már az első oldalak után félreteszi, holott lehetséges, hogy a mese ross^
kidolgozás ellenére is használható lenne.
Leghelyesebb tehát egyszerűen a bő mesé«
leírná, legfeljebb azt jelezvén, hogy hány
felvonásos és hogy a szerző mit akar az
egyes felvonásokba belefoglalni.
Nem szabad elfeledndök az íróknak,
hogy a gyárnak minden szcenáriumot úgyis
át kell alakítania a tulajdon viszonyai szerint, vagyis a szerepeket a saját színészeire
kell szabnia, továbbá á rendezőnek és
díszlettervezőnek egyéni ötleteit kell íbielészőrai a szcenáriumba, amelyre csakis a belső
munkatárs, az állandó dramaturg vállalkozhatok, aki ezt a csiszoló és átalakító
munkát a rendezővel és diszletezővel együttesen is készíti el.
A szcenáriumok honoráriuma lényegesen
fejlődött az utóbbi évek során. Még ö t
hat év előtt 500—1000 koronát fizettek a
gyárak egy-egy kéziratért, ma Németországban nem ritkaság a 200,000 márkás honorárium, Amerikában pedig a mijnimólis
tiszteletdíj 500 dollár. Nálunk ezidőszerint
nincsen filmgyártás, de bizonyos, hogy egyegy nagyobbszabásu szcenáriumért a szerzőnek megadnák a 100,000 koronát. Németországban a filmírók nemrégen szövetségbe
léptek és a szövetség céljául tűzte ki, hogy
(éppen ugy, mint a szindárabirók, ők sem
elégednek meg fix összeggel, hanem százalékot követelnek majd az előadott és
forgalomba hozott lilm bruttó ijpvedelme
után. '1 ekintettel arra, hogy egy-egy nagysikerű film bruttóforgalmla száz milliókra
rug, elképzelhető, hogy még
egyszázaléknyi részesedés esetén is ez milyen tekintélyes összeget jelenít. Hazai kiváló dramaturgjaink: Vdjda Ernő, Vajda László,
Pakots József, Földes Arthur, Korcsmáros
Nándor, Lázár István, Márkus
László,
Siklósi Iván, ifj. Radó Antal egyébként
ezidőszerint is szorgalmasan
dolgoznak
a... külföldre.
Még egy érdekes dolgot kell itt megemlítenem. Ujabban ismételten azzal a kére-

lemmel fordultak a nagy külföldi filmgyá
Irak magyar filmírókhoz, hogy lehetölei
olyan témákat keressenek, melyek tártai
műknél és személyüknél fogva alkalmlasal
larra, hogy a siaijátos magyar levegőt é
magyar néplelket ismertessek meg a közön
seggel. Ha ilyen kedvükre való, nagysza
básu szcenáriumot kapnának, ugy annak el
készítése véqett szívesen küldenék el rendé
teőjüket Magyarországra is, hogy itt azutái
éredeti honi környezetben veíyyék fel í
legjellegzetesebb jelenetekét.
Gyakorlati utmutatásul még csak annyit
hogy >sláger«-filmnek szakkörökben csakií
'a drámákat tartják és azok közül is csal
azokat, melyek legalább ötfelvonásosak
Ä vígjátékokat általában csak másodrendí
filmeknek tekintik, melyeket sokkal rosszai)
bul is fizetnek. Éppen rordito.ttja ez a sziin
házaknak, ahol a publikum viszont tudva
levőleg inkább a vígjátékokat keresi. Bur
leszkek elkészítésére pedig egyáltalában
aligha vállalkozik gyár, mert e téren azutár
Amerika olyan fölényesen vezet, hogy meg
sem lehet kisérelni a ' konkurrenciát. Gab
lick H. new-yorki filmiparmüvész mesélt^
nékem a napokban, hogy egész sereg etn'
ber él abból Amerikában, hogy feljegyz
Cirkuszi és orfeumi clownok ötleteit, me
lyekből aztán »burleszket« szerkesztenel
ia gyárakban.
(Folytatjuk. )

Justizmord
Ez a nagy igazságtalanság
Szerintem ritkitja párját,
A legtöbb szinház jót csinált
S most mégis bezárják.

Dr. Hodászy Béla
a kiváló tehetségű filmszakember, aki eddig
mint az Uránia titkára szolgálta lelkesen t
magyar moziszakma ügyét, az Uránia-szinhás
igazgatója lett
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Mik lesznek a jövő S3 ;zon uralkodó filmjei?
A Korona-film
A magyar közönség Ízlését nagyon nehéz eltalálni, igényeit nagyon nehéz kielégíteni. Mindenki, aki a moziba beváltotta magát, egy-egy gyilkosszervü, veséző
kritikus és jaj annak a mozinak, filmnek,
amelyik a publikumnak, mind a tizezer
szemét nem tudja jóságával, kvalitásával
megvesztegetni, jóllakatni. A legnagyobb
feladat tehát a képek kiválasztása s mikor
ez megvan, hátra van a pénzügyi nehézségek hatalmas sziklafala. A nehéz külföldi valutáju s különösen az amerikai
filmek horribilis árát alig lehet ma megfizetni.
A Korona-filmgyár és annak európai
ízlésű és tehetségű igazgatója: Roboz Aladár kiválóan oldotta meg az összes nehézségeket. A programm, mellyel a
Korona Magyarország közönsége elé lép,
a legnagyszerűbb, legérdekesebb, de a legtöbb anyagi áldozatba is került.
A jövő szezon uralkodó filmjei
a
Goldwyn-i'ûmek
lesznek. Ez a hatalmas
gyártelep, mely ugy minőség, mint menynyiség tekintetében az egész világon vezet,
az idén önmagát multa felül. A Goldwyn-filmek monopoljoga a Korona-filmgyáré. A Goldwyn-gyár starjai a legelsők. Mindenki ismeri Geraldine Farrar, Betty Compson, Madge
Kennedy,
Mabel Normand, Irene Rich peveit. Mindegyik ragyogó szépség, egy-egy csodálatos
szinésznői talentum, akikkel
hozzájuk
méltó férficsillagok játsszák a főszerepeket. \Tom
Moore, Robert
Robertson,
Will Rogers, Frank Majo, Jack Pickford stb., mind brilliáns tehetségű és daliás külsejű művészek. A darabok ugy
szüzsé, mint rendezés és kiállítás tekintetében még eddig sohase látott kvalitásuak.

ár programmja
A Vakitó hó című attrakció a csodás
Alaszkában játszódik le, megrendítő története egy gyönyörű vak leánynak, megható és kielégitő befejezéssel.
A kék hegyek pásztora icimü Jack Pickford-kép a főszereplő példátlan színészi
alakitásánál és nagyszerű
kiállításánál
fogva óriási sikert fog aratni.
Ki a viharból! E z lesz az a film,
melyet izgalmas szüzséje, brilliáns színészi produkciója és csodás felvételei a
filmek filmjévé fog avatni.
Az asszony és a bábu, Pierre Louis
világhirü darabját Geraldine Farrar és
Lou Tellegen alakitják. A' mü, mely mint
a
regény, színdarab, s az idén mint
Frasquita cimü operett már halhatatlanná vált, filmen még szenzációsabb lesz,
mert a film vissza tudta adni a csodás
Sevilla költői szépségeit is.
A rejtélyes ház. A misztikus, regényes
kelet bűbájos szépségeit tárja fel előttünk. Hihetetlen erkölcsi erő és lenyűgöző, felejthetetlen élmény lesz ez a kép.
A barát násza egy kolostor zsolozsmás,
fanatikus és fantasztikus életébe világit
bele.
Karin mennyezgője. A svéd filmgyártás remeke. Lagerlöf Zelma legszebb regényéből készült.
Boccaccio. A legszebb magyar
filmek egyike. Brilliáns rendezés. Lenkeffy
íca és Lukács Pál legsikerültebb alakitása uj példányban kerül reprizre.
A legbrilliánsabb képek egész sorozata
fogja a fentieket követni, azonkívül rengeteg frappáns vígjáték és'(burleszk.
Mindezekből kitűnik, hogy a Koronafilmek vezetni fognak ebben a szezonban.
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— Hallották már uraim ? Petőfi emlékének nemcsak a magyar színpadokon,
hanem filmen is hódolni fogunk százéves születésének évfordulója
alkalmával.
A kormány Hevesi Sándor'dokort bízta meg a film
scenáriumának elkészítésével, aki már hozzá
is fogott a nagyszabású
feladat
elvégzéséhez. A film Petőfi életének összes
jelentős
eseményeit fel fogja ölelni és
végigvezet
ennek az izzó, nagyszerű
életnek minden
derűs és tragikus állomásán. A rendezés
nehéz munkáját Deésy Alfréd fogja végezni,
mint aki már eddig is több ízben bizonyította be, hogy a magyar levegőnek a filmen
való megéreztetéséhez kevesen értenek olyan
mesterien, mint ő. A filmet Petőfi legnépszerűbb verseinek dalos előadásaival
is
élénkíteni fogják.
— A kitűnő Chaplin szabad ideiét arra
használta föl. hogy, mint amerikai újságokban olvassuk, megírta emlékiratait. A könyv
még csak most készült el, de máris olyan
példátlanul nagy érdeklődést keltelt, hogy
jövedelme szinte versenyez Chaplin fantasztikus filmtiszteletdijaival. A film titkos
szinészjelöltjeit, akik innen szerették volna
megtanulni
Chaplin szellemes
trükkjeinek
tilkát, azonban némi csalódás érte, mert
Chaplin nem annyira mesterségéről ir emlékirataiban, mint inkább egyéni nézeteiről
és érzéseiről számol be, színes és gyakran
ötletes sorokban.
— Hogy ma már az írói mesterség is
nagyüzem,
amely komoly „üzleti" tőkével
dolgozik, annak fényes bizonyítékát
szolgáltatta a moziirodalom egyik ismert, szorgalmas munkása : Földes Artúr esete is.
Egy nyolcrészes filmdrámát fejezett be a
napokban,
melynek leírása, fordítása
és
papirosanyaga
a szerzőnek 15.000 koronájába került. Ez azonban még csak egy
része a költségeknek, mert Földes a kéziratot személyesen
viszi el Berlinbe, ami legalább is huszonötezer
korona további kiadást jelent. Mindez, azonban
éppenséggel
nem bántja a derék írót, aki erősen bízik
abban, hogy az elérendő tiszteletdíj bőségesen fedezni fogja az előzetesen befektetett
anyagiakat.

— A Fészek-klubban
most sokat beszélnek arról, hogy Kövér Gyuszi, aki eddig
csak pompás festményeiről
és gitármüvészetéről volt ismeretes, sikereinek
sorozatát,
mint moziszinész
is gyarapítja. A beavatottak elragadtatással
beszélnek arról a kitűnő alakításról, melyet Kövér Gyuszi az
Orion-filmgyárnak a napokban
befejezett 5
felvonásos vígjátékában produkált. Az olasz
'rendező: Renato Bulla del Torchio annyira
megvolt elégedve, hogy Kövért mindenáron
rá szeretné venni arra, hogy utazzon vele
Rómába és vállaljon ott szerződést.
Kövér
Gyuszi egyébként keresztelés előtt áll, mert
uj foglalkozásához
uj nevet is választ és
egy ötletes keresztapa után kutat.
— Sajnos, ezen az egy magyar
filmen
kívül több film nem is igen készült az idei
tavasii évadban és bizony a nyár is igen
reménytelennek ígérkezik így azután a filmvilágban erősen törik a fejüket az érdekeltek, hogy miként fogja keresztülvinni a kormány azt a lapokban közzétett
elhatározását, hogy a mozisok bemutatott
képeinek
huszonöt százaléka magyar gyártmányú kell,
hogy legyen. Hiszen még a tavalyi aránytalanul bővebb termelés után is olyan nagy
szűke volt a magyar filmnek, hogy egy-egy
újdonságot egyidejűleg három-négy
elsőhetes
mozi is bemutatott és még igy is a szezon
vége felé csupa reprizt kellett adniok.
— Egy uj moziszkeccs készítéséről is hallottunk. Sas Ede, aki már régebben filmre
vitte Eötvös hervadhatatlan
szépségű költeményét „A megfagyott gyermek"-i t, most a
filmből szkeccset készített két színpadi rész
beiktatásával. A gyermekszerepet egy uj kis
csodagyermek : Ürményi Laci fogja játszani,
míg a vezető férfiszerep : egy színészből kintornássá züllött gorkiji alak, Szarvasi Soma
mesteri játékában fog megelevenedni.
— Egy magyar tehetségnek külföldi sikeréről is be kell számolnunk. Dr. Lázár Lajos, aki régebben a „Lux" filmgyárnak volt
Budapesten
tulajdonosa és igazgatója
és
akinek nevéhez fűződik többek között a
Drótostót és Bob herceg, valamint a Tájfun
megfilmesitése is, amelyben
Mattyasovszky
Ilona első nagy sikerét aratta, Bécsben Gabifilm név alatt filmgyárat alapított, melynek
nemcsak igazgatója, hanem egyúttal főrendezője is. A vállalat kitűnően megy és képeinek ma a mozi nemzetközi piacán igen
szép kelendőségük
van.
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Oh, boldog ifjúság!
Fatty és Fridolin a Kamarában
A humor,
derű és fiatalság1 a jellemzője, a
Kamara
e
heti műsorának, mely
cára a nyári
holtszezon*
nak,
vetekedhet báimelyik téli programmal.
Äz i>Oh, boldog ifjúság!«, cimű bájos
amerikai diákflíörténet az e heti slágerekedves, ctletes ifjúsági szerelmet tárgyal
érdekesen és vidáman a hatfelvonásos
film. Cullen Landis és Alol/y M alone, a két
kiváló amerikai filmművész alakítja
a
filmen naigy művészettel a diák és diáklány szerepét.
A biackstonwillei gmnázium ötödik osztályú reményteljes ifjú tanulójának, Stoddard Tamásnak szerelmes szivében bu és
bánat ütött tangát. Hogyne, mikor titkos
ideálja, Lucille Graham, aki pedig örök
hűséget fogadott neki, immár három hete
egy sort sem irt és igy az a tiz hosszú
levél, amelyekbe Tom minden érzését beleöntötte, válasz nélkül maradt.
E valoba» sajnálatos tényt használta
fel a pápaszemet Freddy, l o m földije és
iskolatáisa, hogy barátja érdeklődését teljesen elfordítsa a nőktől és más, sokkal
»komolyabb és helyesebb« irányba
terelje.
Freddyraak ugyanis nagy- és fantasztikus
tervei vannak. Királyságról és császárságról álmodik és mivel legutóbb a Salalmon*
szigetek mesés csodádról olvasott, elhatározta, hogy ezeket a szigeteket el fogja
foglalni és majd ott alapit országot magárnak. Maga szerényen miniszterséggel és
fővezérséggel is be fogja érni, mig a
kó'tályságot barátjának, Tómnak szánja.
Megindulnak a tervezgetések, az ábrándozások és a két fiu ragyogó fantáziájában
megjelenik az elképzelt jövendő gyönyörű
képe. Már látják e.lőre magukat mint hős

felfedezőket és harcosokat, akik az emberevő vadakat leigázzák, a mesés szigeteket
birtokukba veszik és boldogan uralkodnak
népeik felett.
Sajnos, e boldog álmodozásokat 1 om álhiajtatlansága megzavarja. Ugyanis Maud,
a gimnázium igazgatójának bájos leánya,
vakációját édesapjánál tölti s megjelenésével nagy felfordulást okoz az ifjú szivekben, természetesen Tömében is.
S Maud megjelenésétől kezdve, mint
szélben a nád, hajlik ide-oda az ingatag
Tom: ha Maudot látja, akkor felejt minden ábrándot, álmot, gyönyörű tervet, Freddy legnagyobb bánatára, de ha Maud hideg hozzá és más fiukkal is foglalkozik,
újból csak Freddy tervei járnak eszében s ráadásul- a hűtlennek vélt kis Lucy't
sem tudja kiverni fejéből.
A bonyodalmak drámává sűrűsödnek:
Maud ugyanis végre randevút ígér Tómnak és Freddy, aki ilykép tervei és reményei rombadőltét látja, elhatározza, hogy
visszatartja Tomot a könnyelmű lépéstől
és erőszakkal akadályozza meg azt az
»erkölcsetelen« találkozást.
Sajnos, Tom amúgy sem tudott volna
tnegjelerrni, a hőn óhajtott találkozáson,
mert — mi tagadás — négy tucat éretlen
osztriga megevése szomorú következményeit nyögte aznap este, sőt két hétig azután is..
De azután jóra fordult minden: a hűtlennek vélt Lucy 'I om betegágyához siet
s kiderül, hogy csak kezefájása akadályozta
meg a levélírásban, semmi más. És Tom
elmeséli Freddy rózsás fantáziáit a boldog
kisleánynak, mint csodás és mesés jövendőiA burleszkkedvelőket is kellemes meglepetés éri. Két uj burleszk egészíti ki a
Kamara programmját, Fatty a garázsban
és Fridolin torreador, melyek telve vannak csupa humorral és ujabbnál ujab ötlettel és komikummal.
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Geraldine Farrar, Hanny Weisse és
Reinhold Schünzel a Kerfmoziban
A Kertmozi irodalmi programmjához
hiven u j műsorában két olyan szenzációt hoz, amelyek méltán tartanak számot a nyári Budapest érdeklődésére. Mert
ezek a szenzációk egyáltalában nem »nyáriak«, sőt a szó legigazibb értelmében
»téliek«, lévén legérdekesebb produktumai az amerikai é s német filmgyártásnak.
A z egyik darab, amelyről szó van, az
»Egy nő, aki mer és nyer« cimii amerikai történet, melynek rövid tartalma a
következő :
Miss Rose Dean egy napon, amikor
nagyban
folyik
a szerencsejáték, a
montecarlói kaszinóban figyelmes lesz egy
amerikai fiatalember, Matfield Greyre, aki
az utolsó f r a n k j á t is a roulette-asztalon
hagyta. Matfield a veszteség után
a
parkba megy és öngyilkosságot akar elkövetni. Amikor
azonban
homlokához
emeli a revolvert, ott terem Rose é s
eltéríti könnyelmű szándékától az elkeseredett férfit. Kölcsön ad neki 500 frankot,
hogy újból szerencsét próbáljon. Matfield

Ahogy ml kinézllnk
— Szerző a darabjáról —
Irta : FELD MÁTYÁS
Én (ahogy itt kinézek) sokkal szerénytelenebbül kezdem, mint szerzőtársaim általában,
akik rendszerint ugy fejezik be önvallomásukat, hogy a közönség számára teljesen kifürkészhetetlen, hogy sikert arat-e a darab,
vagy megbukik. (Ahogy ők kinéznek ) Nos,
hát én biztosra veszem, hogy legújabb pesti
bohózatom : „Ahogy mi kinézünk",
mely
már a huszonhatodik
darabom, óriási sikert
fog aratni. Evvel a darabommal egy egészen
uj műfajt teremtettem meg. Nem nyári darabot irtam, hanem igazi telivér budapesti
életképet, párisi mintára. A fősúlyt mindig a
helyzetkomikumokra fektettem. Nem tagadom,
engem is elfogott az exporlláz és ha darabommal Amerikában csak annyi dollárt keresek, ahány magyar korona jelenleg a zsebemben van (ahogy én kinézek), akkor is
futná egy hónapi nyaralásra, mondjuk — a
Rácfürdőben.
Régi szokásom, hogy mielőtt egy uj darab
megíráséhoz kezdek, először is egy jó címen
töröm a fejemet. Már febiuárban kezdtem
törni és május közepéig még mindig törtem,
amikor egy szerencsés véletlen hozzájuttatott
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ezúttal rengeteg pénzt nyer és boldogan
hálálkodik élete megmentőjének és j ó i tevőjének, aki iránt forró szerelemre lobban. Rose szintén gyöngéd érzelmeket táplál Matfield iránt. Ettől kezdve nap-nap
után együtt vannak a szerelmesek. Amikor azonban egy alkalommal a Bellevueparkba rándulnak, két detektív igazoltatja
Matfieldet és azzal a szörnyű váddal
iilleti a férfit, hogy N e w - Y o r k b a n megölte
elvált feleségét. Azonban csakhamar kitudódik, hogy Matfield tragikus véget ért
felesége véletlen balesetnek lett áldozata.
Matfield kiszabadul börtönéből és a komor felhők elvonulnak a szerelmesek egéről. A z izgalmasan érdekes darab f ő szerepét Geraldine
F a r r a r , a nagyszerű
mindenképen
amerikai filmstar játssza
szenzációsan.
A másik főfilm, mely a Kertmoziban
szombattól kezdve színrekerül, a »Collin ur kalandjai«, amelyet Heller Frank,
a hires svéd regényíró müvéből mindenki
ismer. Heller Frank regénye alapján Reinhold Schünzel irt vidám kalandortörténetet a pompás könyvből, amelynek f ő szerepeit ugyancsak Reinhold és Hanny
Weisse játsszák.
e sokat ígérő címhez. Engem ugyanis a jó
Isten szokolok helyett egy úgynevezett albérlővel ajándékozott meg. (Ahogy én kinézek.) Ez az én kedves irókollegám körülbelül
öt évvel ezelőtt súlyos vesebajjal, a frontról
a lakásomra hajtatott és arra kért, hogy engedjem meg neki, hogy egy félórára kipihenhesse magét. Azóta öt éo mult el és ő még
mindig egy fél órája pihen. Közben az ő
vesebaja elmúlt és én kaptam epeköveket.
A legszebb azonban az egész dologban,
hogy ezen öt év alatt egyetlen egyszer sem
jutott eszébe megkérdezni tőlem, hogy hát
mennyibe is van nekem ez a lakás. Ügylétszik arra vár, hogy a korona kurzusa Zürichben emelkedjen (ahogy mi kinézünk) és akkor majd egyszerre fizet. Május közepén azután egy este rémült arccal rohan be hozzám
és ezt kérdezi, hogy hallottam-e az uj lakásrendeletről, amely szerint az albérlőnek jóformán többet kell majd fizetni, mint a főbérlőnek.
— Ahogy mi kinézünk!— mondtam önkéntelenül, de a következő pillanatban mér a
nyakába borultam, elengedtem öt évi lakbérét, sőt első örömömben arra is köteleztem
magam, hogy tiz évig ingyen tartom el, mert
hiszen neki köszönhetem darabom pompás
cimét, amelynek tanliémjeiből talnn telik
majd egy — uj cipőre.
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Tátrai levél
Magastátra,
Mér második hete vagyok itt, a gyönyörű
Magastátrában. Az ember azt hinné, hogy
- egy ilyen magamfajta, pesti középfinom ellátatlan tönkremegy ebben a nagy élvezetben, de legnagyobb csudálkozásomra még
élek és virulok, sőt, ha tárcám belsejét vizsgálom, szinte meglepődve kell megállapitanom, hogy e vad természet ölén mennyi
szelídség lakik a fürdőigazgatóságokban,
szállótulajdonosokban, vendéglősökben, sőt
a vasutak vezetőségénél is.
Nem szeretek prózai dolgokkal foglalkozni, —
elvégre nem azért vontam ki magamat a
mindennapos gondokból, hogy itt a zöld
fenyvesek között, a ragyogóan kék tátrai
égboltozat alatt számtani feladatokkal és
száraz statisztikával bíbelődjem, de viszont
meg szeretném nyugtatni honfitársaimat, akik
a naptól izzó pesti kőrengetegben reménytelenül sóvárognak a Tátra után, hogy nem
kell látatlanban Ítélni.
Az itteni illetékes tényezők számoltak a
szokol magas kurzusával s éppen az idegenforgalomra való tekintettel, igen-igen méltányos árakat csináltak. De mert minden
frázisnál szebben beszélnek a számok, én
a Tátraexpressel indultam Budapest Keleti
pályaudvarról 8 óra és
45 perckor és jegyet
váltottam a III. osztályra 1247 koronáért.
Ugyanezen a vonaton,
csakhogy a második
osztályban utazott Osz-

1922 julius

kár barátom, aki 2191 koronát fizetett
Poprád-Felkáig, viszont Mr. Smith nevii amerikai ismerősöm, aki még odahaza is az
úgynevezett tehetősebb osztályhoz számit,
ugyanezt az utat az I. osztályon 4145 magyar
koronáért tette meg. Mr. Smith elragadtatással
nyilatkozott a Hidasnémetiben lefolytatott
útlevél- és vámvizsgálat magyar és cseh
közegeinek előzékenységéről s én ezt a
magam részéről csak megerősíthetem. Ezen
a vonalon minden és mindenki a nyaralóközönség kényelmét látszik szolgálni,
Ha még spórolósabb természet lennék,
mint amilyen vagyok, megtehettem volna az
utat személyvonaton is, sőt miután az utazóközönség elbeszéléséből meggyőződtem, hogy
az utazásnak ez a módja is elég kellemes,
visszafelé már valószínűleg igy fogok utazni,
Ebben az esetben természetesen a költségek
lényegesen olcsóbbak. így a Keleti pálya-

Ötátrafüred látképe
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idvarról reggel 9 M kor és este 2301kor induló
zemélyvonat I. osztálya Hidasnémetiig 792
nagyar koronába, a II. oztály 456 koronába,
1 III. osztály pedig mindössze 270 koronába
;erül, mig Hidasnémetitől Poprád-Felkáig az
osztály 89 60 cseh korona, a II. osztály
4'80, a III. pedig 22'40 cseh korona. Mondanom
e kell, hogy a minden tekintetben kényelmes
átrai villamosnak minden vonathoz csatlaozása van. A villamos viteldija Poprád
•elkáról Ó-Tátrafüredre 13'90 cseh korona,
podgyászviteldij pedig 7'20 cseh korona.
A tátrai villanyosvasut igazgatósága a
íenetrendet julius hó 1-től kezdve oly nagyzerüen módositotta és annyi járattal bővi;tte, hogy a kirándulók délelőtt és délután
ét egymástól távollevő helyet is fölkeresetnek. A magam részéről a leglelkesebb
illamosozók egyike vagyok.
Et nunc veniam ad fortissimum !
Elérkeztünk a legfontosabb ponthoz I Mert,
a az ember utazik, akkor ugyebár, meg kell
rkeznie, de olyan csodára, ami itt a Tátráan tapasztalható, érdemes is. A pesti
mbereknek valami hihetetlent fogok mesélni,
t a szoba- és penzióárakat ezidén már kétzer leszállították — nem felemelték, mint
hogy minálunk szokás, hanem ismétlem •
:száIlitották — hogy arányban legyenek a
seh korona magas kurzusával. Ha ezt
alaki nem hinné, hajlandó vagyok közjegyző
lőtt hitelesített vallomást tenni.
Minthogy a Tátrát már előttem többen

Grand Hotel Ótátrafüreden

ÉLET

Klotild-penzió (Ceskoslovensky pensio) étterme
fölfedezték, áradozó leírások helyett és a
természeti szépségek mellőzésével, azokat a
dolgokat fogom megírni, amelyek praktikus
jelentőséggel birnak. így megírhatom, hogy a
tátrafüredi Grand Hotelben már 62 cseh
koronáért kaphatunk kitűnő ellátást szép
szobával egyetemben. A villákb n viszont
6 cseh koronáért is kapható szoba és a
nagy étteremben egész napi bőséges penzió
nem kerül többe 40 cseh koronánál : Hogy
az ellátás igazán elsőrangú, arról az ismert
és közszeretetnek örvendő Lilienthal bérlő
neve kezeskedik.
És mert benne vagyok a dicséretekben,
nem szabad megfeledkeznem a Tátra-szanatóriumról sem, ahol
Gámán egyetemi tanár
őrködik a betegek eredményes kúrája fölött.
Itt a penzió ára orvosi kezeléssel együtt
75-től 100 cseh koronáig terjed.
A Klotild-penzió
(Ceskoslovensky-Pension), amely valaha
Klotild főhercegnő tu-
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lajdona volt, valóságos iparművészeti látvá.
nyosség. Szemnek jóleső, kényelemre pazar
hely ez, tulipános diszitésü, fafarr gványos építkezésével, mennyezetes ágyaival, főhercegi
ágyneműivel. Még itt a Tátrában is külön üdülés ez a hely, amely a műértőknek még külön
gyönyörűséget is szerez.
Tarpatakfüred,
a tarajkai
szálló e's
vendéglő képét már több izben láttam a
„Színházi Élet" hasábjain, de minden képnél
szebben beszél az a tény, hogy a tarajkai
vendégeknek a budapesti Mascotte - bar
szakácsa főzi az ízletesnél ízletesebb ételeket.
Nem hagyhatom ki e tanulságos terep-

A Tátra-Otthon
szemle keretéből a Tátra-otthont,
amely
Tátrafüred és Tátraszéplak között a villanyos-

A Lázár—Sztrelko-penzió Alsótétrafüreden
vasút fővonala mentén fekszik. Csodaszép
csendes üdülőhely. Teljes penzió éra szoba,
világítás és esetleg
fűtéssel együtt napi
55 cseh korona.
Tátralomnicon két
helyet
ajánlhatok
különösen : a Turista szállót és Turista-otthont. Mindkettő
tősgyökeres
magyar hely, kitűnő magyar konyhával és a lehető legméltányosabb és
legmérsékeltebb
penzióárakkal.
A mellékes kiadások természetesen az itt ismertetett árakhoz igaI zodnak, ugy. hogy
Íj végeredményben
• igazán nem jelent
különösen nagy terhet egy kellemes tátrai
nyaralás.

Koncerlhajó
(Koncert es Árboc

A Tátra Szanatórium

rendezése)

A koncerthajó kizárólag sze:dán 6 és 9
órakor és pénteken 9 órakor indul. A Pesten
tartózkodó külföldi notabilitások és a pesti
arisztokrácia valamint a művészvilág legkedveltebb találkozóhelye az éjjeli konceithsjó. Jegyek a Koncertnél, Bárdéknál, a
Színházi Életnél, valamint a hajóállomáson
kaphatók.
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Fürdőlevél Balai onboglárról
Balatonboglár,
A vonatból több fiatalabb és öregebb
hölgy mellett hárman szálltunk le férfiak
Bogláron. Amerre végigmentünk, kinyíltak az
ablakok, a kerti ajtók megteltek kíváncsi
női fejekkel, a strandról pedig szaladni
kezdtek elénk a pesti lányok
és asszonyok, mintha valami
rendkívüli látványosság történt volna. Eleinte csodálkoztam a dolgon, később megmagyarázták, hogy a szokatlan érdeklődés férfiúi mivoltunknak szólott. Balatonbogláron az óriási fürdőpublikumban alig akad férfi,
ha egy egy uj himnemü lény
megjelenik a telepen, olyan
feltűnést kelt, hogy rendőri
kordonnal kell határt szabni
a dámák kíváncsiságának.
Ám ne tessék hinni, hogy
ez valami tréfás túlzás. A
legkomolyabb megállapítás,
hogy Bogláron, de nemcsak
Bogláron, hanem az egész
Balaton
partján hihetetlen
férfiinség dul. Egy előkelő
penziósné
mesélte nekem,
hogy emiatt már több család
ott is hagyta a fürdőt. Férjhezmenés céljából felpakkolt
leányuk napokig, sőt hetekig
nem látták fiatalembernek
még a szinét sem, így a mamák jobbnak vélték valamelyik külföldi fürdőhelyen szerencsét próbálni.

1922 julius.

És ha volna is férfi, azokat hamar lefoglalják a szép pesti asszonyok. Amiből szombat
esténként, mikor a zsúfolásig telt férjek vonata
berobog, nem egy parázs botrány kerekedik,
így csattant el az elmúlt héten az első siófoki

Balatonbogiári képek
(Középen Szilassy Ilonka)
Papp Rezső felvétele

pofon — Bogláron.
Mindezekről pedig pontos adatokat a helyi
cukrászdában szereztem. Bogláron ez a
cukrászda a legfontosabb hely, az utánozhatatlan pletykafészek,
ahol a sütemények,
cukrok, fagylaltok és
szörpök édességét hathatósan ellensúlyozza
az a keserű hang,
amellyel
a hölgyek
egymás toilettjeit és egymás tetteit bírálgatják. Szilassy Ilonka, a feketehajú kis
„tulaj", aki a fentemiitett
cukrászremekek fölött trónol, igy valóságos Intim Pistája a boglári társaságnak,
melynek cselszövényes szálai mind az ő kezébe, illetőleg az ő kis cukrászdájába
futnak össze.
Boglár különben csaknem
tele van. Itt laknak többek
között Gaal Gaszton, a képviselőház elnöke,
Sümegi
Vilmos, Herodek Ütvén, a
„Futura" igazgatója. Ábrányi Emil alig néhány napja
költözött le, a Szegvári villában lakik családjával. Egész
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nap vitorláznak és fürdenek Ábrányiék, a szó
legigazibb értelmében a fesztelen nyaraiásnak
élnek. Itt nyaral Öfuös Gitlais, aki kilenc éve hü
maradt Boglárhoz és „Pihenő" cimü villájában tölti a vakációt, közben pedig szorgalmasan énekelget a bogiáriak őszinte örömére.
A nagy tanulásnak egy kis szerződtetési
ajánlat az oka, amely a bécsi Johann Strauss
Theaterbe invitálja őszre a művésznőt. Az
iróvilégot a délceg Somlyó Zoltán képviseli.
A rávetett démoni tekintetek azonban lesiklanak róla, mert egyedül kisfiának, a nagy-

és a kiépített stranddal.
Ez a strand
a legszebb Bogláron, szobrokkal díszített kőkerítése adriai illúziót ad, az elterülő Balatonnal, melyen fehér vitorlások suhannak
végig forró délutánokon. Az „Elite"-ben
egyelőre Grill Lola képviseli a művészvilágot.
Kedves specialitása még ennek a nagyszerűen vezetett penziónak az is, hogy
állandóan nászutasok keresik fel. Mindig
van az „Elite"- nek egy mézeshetes párja,
akiket állandó szeretettel vesznek körül a
vendégek, lábujjhegyen mennek el
az
ajtójuk előtt, nem zavarják meg őket a világért
sem és mosolyogva hallgatják este a legszebb
koncertet, amikor hárman
turbékolnak a kert egyegy elhagyatott részében,
a fiatal feleség, a fiatal
férj és egy hamvas vadgalamb . . .
Szilágyi

szerű Gyurikának él,
aki apja nélkül nem
tenne egy lépést se.
Somlyó azonban
Gyurika mellett is ráér
irni, titokban sokat
dolgozik első színdarabján, amely az őszre
valószínűleg már készen is lesz.
Boglár nem zajos
hely, szórakozást vajmi
keveset tud nyújtani
vendégeinek — de annál több csendes, nyugodt pihenést. Jó strand, jó
koszt, jó társaság — ez a
három nyaralási főelv uralja
az „Elite"-penziót is. Az
„Elite" Boglár legkulturáltabb
ponlja, egy modern és hatalmas villacsoport, melynek
hűvös szobái, szines üvegü
verandái mindig előkelő publikumnak
szolgálnak
otthonul. A leilei uton, ahol
esténkint a szerelmesek sétálnak
holdvilág
mellett,
szemben a várhegy festői
oldalával terül el az „Elite"
monumentális bejárata, mögötte a hatalmas parkkal

László.

Utóirat. Vissza kell vonnom, amit az elébb Ábrányi Emilékről
irtam.
Szegény direktor ur nyaralásának teljesen vége,
a titkos operettirók megneszelték, hcl tölti a szünetet és tömegesen jelennek meg nála vaskos partitúrákkal. Ábrányi egyelőre elhatározta, hogy sürgősen egy vitorláson a
Balaton közepére költözik.
Talán olt békében fogják
hagyni a pesti operettszerzők. Talán !

Képek a balatonboglári „Elite-penzió" strandjáról
(Középen Somlyó Zoltán,)
P a p p R e z s ő felvéte'e

SZÍNHÁZI

ÉLET

Svájc — a Zugligetben
Alig szállunk le a villamosról a zugligeti
végállomáson, méris szemünkbe ötlik a tábla :
FÁCÁN VENDÉGLŐ
2 perc
A legcsodásabb szerpentinut vezet felfelé
Kétoldalt apró bokrok és magas fenyők sze.
gélyezik. Fent meglepő kép tárul elénk : a
Fácán, illetőleg a „Zugligeti Üdülőtelep" nagy
étterme, kávéháza, cukrászdája, áruházai,
valamint egész tömege a szebbnél-szebb

pavillonoknak, amelyeket
a lombos erdőség és a
szépen ápolt dísznövényzet alig-alig enged látni.
A hatalmas telepet sürün
behálózzák a szebbnélszebbj kánikulában is hűvös sétányok; a
tenniszpályán a fiatalság sportol, a hegyhát
szélére érve pedig a látványtól megigézve
bámulunk a messzi hegyekbe és a lenn
elterülő völgybe. Nem győzzük magunkba
szivni a tiszta, pormentes levegőt.
Alig pár lépésre vagyunk a fővárostól és
mégis, mintha egy egész világ választana el
tőle. Olybá tűnik fel minden, mintha egy
svájci fürdőhelyen volnánk.
És ebben a kis idevarázsolt Svájcban
mindent megtalálunk, amit esetleg akárhány
előkelő, külföldi nyaralóhelyen is hiába keresnénk. A vendégek szórakoztatására szolgál még a szebbnél-szebb sétányokon kivül
a társalgóban elhelyezett pompás zongora, a
hatalmas, tágas lawn tennisz-pályák, a renge'eg tornaszerrel felszerelt gyermekjátszótér
és az elsőrangú cigányzene.

45
A Zugligeti Üdülőtelep kitűnő igazgatósága
azonkívül még arról is gondoskodik, hogy
időnkint a vendégeknek nívós szórakozásban
is legyen részük, természetesen szigorúan
csak azt ragadva ki Budapestből, ami semmi
összeköttetésben sincs a nyárral és a kánikulával. A legkiválóbb művészi erők közreműködésével nagyon gyakran tartanak hangversenyeket, táncmulatságokat és szinielőadásokat.
A gyógyhely vezetőségének legféltettebb
gondját képezi ezenkívül a jó táplálkozás,
Párisban is feltűnést keltene az üdülőtelep
francia konyhája. Ezenkívül a legváltozatosabb étrendbeosztások mellett külön gondot
fordítanak a diétás konyhára, melynek működését a telep főorvosa ellenőrzi. Külön em-l
litést érdemel az üdülőtelep cukrászdája is.
amely a meredek hegyoldalba vágott pár-|
kányzaton fekszik, a legcsodásabb kilátással.
Az idény a Zugliget'|
Üdülőtelepen május 1-től
október l-ig tarl. Az igaz-|
gatóság szobák kibérlésére, árak, társasvacsorék|
és egyéb rendezési ügyekben készséggel ad felvilágosítást szóbelileg, levél-

Képek a Zugligeti üdülőtelep: ől
Mészöly /elv.

ben, vagy telefonon 54—28 és 4 5 - 0 6 szán
alatt.
Végeredményben megállapíthatjuk, hogí
látogatottsága és az a rengeteg kedvezmén;
és előny, amit a társaság nyújt, a legelsői
közé emeli a Zugligeti Üdülőtelep-et, a leg
ideálisabb nyaralóhelyet.
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Kl hová szerződöli?
R nyári álmukat alvó színházak táján
barangolt nk. És eszünkbe jutott egy k l a s szikus mémet móka, amely a jó öreg Fliegende Blätterben születeti m e j és bejárta
& nagyvilág élc'apjait Egy kisvárosi urnák vendége jön idegenből és egy szép
[vasárnap délelőtt megnézik a városkát. R
/városháza elctt, egy nyitott ablak alatt
kezét dörzsölve, boldog&i sétáil föil és alá
egy kopott ur. Az idegen megkérdi házigazdájától, hogy ki ez az ember és minek
(örül olya» nagyon.
I '•— Ez Meyer ur, városi fogalmazó, —
válaszolja a bennszülött. — Minden vasárnap folytan a hivatali szobája ablaka
alatt sétál és annak örül, hogy nem kell
î>ent ülnie...
' R rettenitő hőség mindenesetre megritkította azoknak a művészeknek a számát,
(akik most, a szünetben fedezik fel csak
(igazára, hogy milyen kedves dolog a kiskapu padján csevegni, vagy1 a színház1 möigött sétálgatni. De azért még mindig e^ég
élénk a színházak t í j a . A nagy, halotfti
nyugalom még nincs itt. A direkciós irodákban« erősen folyik a jövő szezon előkészítése. A színészek vándorolnak, búcsúznak, megérkeznek. Rz u j szerződések, a
felbontott vagy meg nem ujitott szerződések
ügye tartja főképen izgalomban Bohém'át.
Hiszen ilyenkor ezek a legmegbízhatóbb
á1at)ai, legreálisabb Ígéretei a jövő sze-

Resofszky-pensio
Balatonlelle
Elsőrendű szobák!

Kilünő ellátás!

Mérsékelt árak

Dr. Szontagh
szanatórium
magaslati gyógyintézet

Novy /mokovec
( U j t á t r a f t i r e d - Neu-Schmecks)
Magas Tátra. 1010 m.
a t e n g e r szine fölött.
v a s ú t á l l o m á s : Poprád-Velká.
Onnan villamos csatlakozás az intézetig.
Egész é v e n ét t e l j e s ü z e m b e n .

Jávor-kert mesnyilt
gyönyörű árnyas kerthelyiség
ízletes konyha — kitűnő italok
elsőrendű szalon zenekar
Jávor-utca 3. (Stefánia és Thököly-ut sarok)
K o m à r o m y Béla v e n d é g l ő s
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izoniiak. Végigjártuk a színházakat, hogy
tnegtudjuk, kik jönnek, kik mennek. Äz
ladatok nagyon érdekesek és jellemzők a
pesti 'színházak élete mozgalmas, hullámzó
de sohasem kapkodó vagy ideges voltára.
i Az állami színházakról még1 nem mondhatunk határozott tényeket. Ä szünetük
hosszú, a szerződések kérdése nem mos/t
'dől el. Viszont a Városi Színházban már
tiszta a helyzet. Márkus Dezső, a kiiváló
karnagy és Vágó Boriska, a remekhangu
énekesnő már távozóban voltak, de azutár
mégis csak megújították szerződésüket. Rz
•uj tagok: Orley\ Flóra, aki mint vendég
tnár a Hamburgi menyasszonyban is fellépet; Abonyi Marianne, Cs'elényi József,
a Kisfaludy Színház bonvivánsa, aki legWóbb a Budapesti Színházban játszót^
'Ldb\a.ss Juci és Petráss ;Sári a jövő szezonban is a Városi Színház állandó vendégei lesznek. A szinháztál csak dr. Bársony
Lajos és dr. Bálint Gyula, a két diplomás
baritonista váltak meg.
( A Vígszínház u j tagjai között kell föf•em litenünk Góth Sándort és Góthné Kertész Ellát is, noha még a most lezajlott
szezonban tértek vissza. Formai tekintetben
csak az u j szezon kezdétítől tagjai a Vígszínháznak. Visszatír a Vigbe Pártos Gusztáv is. A jövő szezonban a Vígszínház színpadán találkozunk Rajnai Gáborral és itt
ismeri meg a közönség Székely! Lujzát, aki
ia debreceni színház naivája volt eddigi.
Csortos Gyulai, amint ez kíMudomásu, el-

Márványmenyasszony
I., Márvány-u. 6. Telefon 49-79.
Az előkelő világ találkozóhelye. Különlegességei májusi
bovle libapecsenyék, pörkölt csirke, elsőrangú fajborok.
Külön terrasz. Esténként ifj. Rácz Pali muzsikál.
Tulajdonos: Boros Qyula

Ó -Tátrafüred
a Magas-Tátra legnagyobb gyógy fürdője
Elsőrjngu ellátás. Teljes penzió: complett reggeli,
4 fogásos ebéd, 3 fogásos vacsora, lakással együtt
a G r a n d h o t e l b e n 62 Kc-tól, a t ö b b i l a k ó h á z a k b a n 46 Kc-tól felf-lê, a phisikális-diétás T á t r a S a n a t o r i u m b a n gyógykezeléssel együtt 75-től
100 Kc-ig. — Kitűnő eredménnyel idegességnél, kimé ültségnél, rekonvalescenciánál. Tüdőbaiosok kizárva. Edző és hizókurák Szigorú diéták. Főorvos:
d r . Q á m á n egyet. m. tanár — Kö vetlen TátraExpress vonat étkező kocsival naponta. Felvilágosít á s : Tátrafüred igazgatósagánál Stary Smokovec és
Cedok a Menetjegyirodában. (Vigadó;

Turista-Otthon
Tátralomnicon
a villanyos vasat állomás
Killinő magyar konyha.
Mérsékelt árak.

közvetlen
közelében.
Tulajdonos .özv. Thern Jakabné,
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megy a, Vígszínháztól. Rajta kívül csak
Fenyő Aladár távozik, ugyancsak a Renaissance szerződtette.
Az Unió színházaiban nagy változások
lesznek. Kivételt képez a Király
Színház.
hacsak uj tagoknak nem tékintjűk Fedák
Sárit és Rátkai Mártont, akik a jövő szezonban végre ismét a Királyban aratjáK a
diadalokat, kivfilük csak Sárossy Mihály
Jép a színház kötelékébe. A Blaha Lufza
'Színháznak egész sereg uj tagja lesz; mégpedig: Matány Antal, 1 amás Benő, Rott
fferettó, a »kis Rott« fia, Szdfhmáry Ilona,
ifin lók Ferenc és Verebes Ernő. Az utóbbi
három még az idén Rákosi-növendék volt.
Kiválóan) tehetségesek. A Blaha .Lujza Szinházítjl négyen mennek el, 1 arnay Leonal,
Uf.várí Lajos, Asztalos Imre és Boóc Rózsi.
A Magy\ar Színházba kerül állandóan
1 ilkos Ilona és Gaál Franciska. A szinház-i
fcól sokai- mennek el. A hölgylek közül
Faludi Sári, Sárvay Rózsi, Saáry Rózsii,
Szilágyi
Rózsi, Zöldhelyi
Annus. (Az
(Utóbbi Budára szerződött.) Az urak köziül
elmegy Boda Ferenc, Makláry Zoltán, Se1
besty'én Mihály. Z. Molnár nem játszik a
'jövő szezonban a Magyar színpadán, szatadságot kapott. A Magyar Színházban különben igen érdekes vendég fog a jövő
szezonban szerepelni; Vaály Ilona, a Király
Szinhá'z t a g j a .
A Belvárosi Szin/tázból Lóránd Dénes,
Szőke Kálmán, fíárdy IIa, Hegyi Rózsi,

47
Kolár Mária, Petheö Attila, Nagy Margit,
és Szabados Piroska távoznak. Az uj tagok;
Gonda József, Bánky Róbert, Mészáros
Béla, Ábel Frigyes, Krasznay Ernő, Boóth
Klári, Forgách Annus és Baráti József,
|a fővárosban is népszerű vidéki művész.
Az Andrássy-uti Színház uj tagjai: Víg
Miklós, Békéssy Antal, Ráthne Noirc'f Irén
és Zenta Zelica. Wirlh Sári, Fogoly Mar0t>, Pázmán Ferencné megválnak a színháztól.
Érdekes meglepőtásekkel szolgál
az
Apol.ló Színpad is. Rózsahegyi és Herczvg
Jenő nem játszanak jövőre az Apollóban.
'Jön 1 ompa Béla, az ügyes bonviváins,
'K&váryt is az Apollóban találjuk. Marosvásárhelyről szerződött az Apollóhoz Keller
Elza, a kitűnő komika. Polnay Magda a
Renaissanceből ment át az Apollóba.. Két
tehetséges Rózsahegyi-növendék,
Sándor
Annus és Delli Ferenc egészíti ki az Apolló
uj tagjai sorát. A rendező dr. Bánáczi
Dezső lesz, aki szerepeket is játszik majd.
'Márkus László természetesen továbbra is
dramaturg-igazgató marad.
A Nemzeti Royal Orfeumról még nincs
határozott jellegű hirünk. A Fővárosi Nyári
Színház természetesen nem zárta le szafcönjét és nem kezd ujat ősszel. MindenKoronkay.
esetre megjegyezhetjük, hogy
Rózsi és 1 imár IIa végleg ott maradnak,
Bacsányi Paula pedig távozik. A Renaissance s erzőc tette.

József Ferenc főherceg Balatonfüreden
Balról jobbra : Brinzey igazgató, Babits főszolgabiró, Vaszary fürdőigazgató, a főherceg.
Jürig főhadnagy, Haltenberg, báró Lippe, dr. Szelnár, Rökk igazgató

;>48

SZÍNHÁZI

Hová mennek nyaralni
a Magyar szinház tagjai?

Z. Molnár László :
— Igazán nem tudom, még nem döntöttem véglegesen.

Magyar Színház :
Törzs Jenő és Forrai Rózsi :
— Siófokra megyünk a nyáron.

Báthory Giza :
— Csatlakozom

Darvas Lili :
— Több helyre megyek, kicsit a Balaton mellé is.

Uray Tivadar :
-— Ä Balaton mellé megyek.

Tarnay Ernő és Oláh Böske :
— Balatonfüredre megyünk, vagy Siófokra, még nem biztos.

IMPERIAL PENZIÓ

SIOFOR Batthyány-u. 10

PORTOROSE
TRIES!

MELLETT

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

PALACE-szálloda
és más 40 szálloda és pensio

JÁTÉK KASZINÓ

ÉLET

előttem

szólóhoz.

Vágó Béla :
— Valószínűleg idén is Siófokon nyaralük.

Nemzeti penzió SÓ
I FO

Szellős szobák, kitűnő konyha
Előszezonban napi teljes penzió
szobával 550 korona
Bejáró étkező vendégeknek árengedmény !

Tarpatakfüred és
Tarajkai kioszk
Ó-Tátrafüred közvetlen közelében, 1255
méter a tenger szine felett. — Siklóvasutközlekedes Ó-Tátrafüred és Tarajka—Tarpatakfüred között reggel 8-tól éjjel 12 óráig.
Állandó orvos a telepen.
KitünS ellátás négyszeri étkezéssel és
l a k á s s a l c K 65 —. Nagyszerű turistaebéd 4
fogással c K 19 — C i g á n y z e n e ! Jazz b a n d l

Bar! Parketttáncosok !

Eichner Zsigmond
tulajdonos.

Magyaroknak

15%

kedvezmény!
Felvilágosítással szolgál :
Cosuljch, Budapest, VII. Thököly-ut 2.
Cosulich, Wien, IV. Prinz Eugen Str. 14.
Portorose A.-G. Portorose.

PARK-TERRASZA
déli 12 órától nyitva.
Legkellemesebb ozsonnázóNaponta
és vacsorázóhely !
katonazenei Fedett helyiségek!

P R E N R E I S Z

LOMB-SZ/NPAD
Stefánia-uti

kioszk

(volt Kollegerszky)
Művészi vezető

Nagy

Endre

Igazgató Feszi József
Meleg vacsora
/->
Telefon J. 65-20
Előadás esti f
órakor
legyek előre válthatók
és a

a .Színházi
Élet"-nil,
Gresham-kávéházban

Bárdnál

ISTVÁN

Vigszin ház-étterem
kerthelyiségében
if). Vörös Elek
Fagylalt, jegeskávé.

Tulajdonos:

muzsikál.
Kertész Jenő Endre

Kirándulók flg
mébel
Zugligeti-ut 22. A 81-es villamos végállomástól 5""perc
Gyönyörű árnyas kerthelyiség. KitQnö magvar konyha.
Fajborok, Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. Cigányzene
D a j k a F e r e n c , , vendéglős (Royal-Orfeum v. főpincére.)

rMztonyaveniiésiS
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Vándory Gusztáv :
— Lehet, hogy filmezni fogok egész nyáron át.
Gere Zsigmond :
— Turnéra megyek feleségemmel, Hadrik Annával és lányommal, Taksonyi Piroskával Balaton környékére.
Pécsi Blanka :
— Talán Erdélybe megyek.
tudom biztosan.
Makláry Zoltán :
— Sziget Szinpad.

Még -nem

Turista-szálló
Tátralomnicz

Igen mérsékelt árak
Kitűnő
ellátási
15 évig v. főszakácsa

Az első lépés
Esténként

a

Margitszigeti
alsó vendéglő
katonazene

RadiCS Béla zenekara játszik
Tulajdonos: Nérkus Smre

Klotlld-pemló
(Ceskoslovensky Pension)

Ó-?átrafür@ái@fi
Klotild főhercegnő volt tulipános
villájában. Közvetlenül a tarajkai siklóállomás
mellett. Főúri kényelemmel berendezett szobák.
Kitilnö francia-cseh
konyha.
Magyaroknak
kedvezményes
árak.
fínvebb értesítést ad E m m a Jantíouklíovö,

Dávid Mihály :
— Mindenütt jő, de legjobb itthon.

nagy k á v é h i i

Gyönyörű villában egész éven át nyitea
Elsőrangú ellátás, lnzókurák, léekurák, szélmentes terras?

Naponta délután és
minden vasárnap délelőtt

Jankovich Magda :
— Siófok.

Ó-Tátrafüred
nagy étterem

Rákóczi-ut 4.
Telefonszám: Mátyásföld 3.

P o c f r o l
! V M !<1 U 1

Simon Marcsa :
— Éljen a Balaton!

Sárvay Rózsi :
— Siófokra megyek.

Mtítyásföld

Metzger Henrik
a Tátralomniczi Palace-szálló

Stella Gyula:
— Jardin de Paris.

Napi pensio. . .40.— c K
Villa szobák napi 6.— c K-tól feljebb
Naponként cigányzene.
Cukrászda. — Bodega.

Lilienthal Emil, bérlő
Dr. Lakatos

Viktor

szanatóriumai

ABBAZBA

„JsanaHe" neues

BADEN

Kurhaus

Wien

mellett

Sanatorium

il E s p l a n a d e "

Felvilágosítások

Budapest,

Andrússy-ut

•

5. Telefon 130-65

Egész évben

nyitva l

Nyári
Casino de Paris
Az Angol Park mellett. Telefon 17-97
Rita
Saccßetto
világhírű táncművésznő és kamaraballetjének
vendégjátéka. Az előadás 9-kor kezdődia

bérlő

SLázár-Sztrelko - pensio

Jtlsó-Táftrafüreden
Kapcsolatban leányotthon
és gyermeküdülő teleppel.
Ez utóbbiakban napi ellátás — ötszöri étkezéssel
és szoba
5 0 c K-ért
Bővebbet : Budapesten a Menetjegyirodában.

Tátra-Otthon

előkelő családi pensio
a Magas - Tátrában üdülők részére
Kitűnő konyha. Hizókura. Cim: Reichartné
Tátra - Otthon via Poprad-Felka
Felvilágosítással szolgál :
CEDOK a Menetjegyirodában,Vigadó

SZÍNHÁZI ÉLET
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„Fütyülök a férfiakra"
Sző végét irta : SOMLYÓ ZOLTÁN

Zenéjét szerzette : PALLÓS TIVADAR
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2 Ó, jól

tudora, hogy ez kell csak nekik !
A férfiak a vágyat szeretik!
S a váey csak addig vágy, amig szádat
Le nem zárta az ámító i m á d a t !
Ha vállam nézik, ó, én már tudom,
Hogy merre járnak, mily komisz ut> n . . .
jytind e g y f o r m a : a p r a j a , nagyja —

En fütyülöK a férfiakra,
a férfiakra!

Szobafestést

3. P e a testemre prémeket rakok
És forró rubint ékszerem ragyog.
S feléjük villog lózsaszinli vállam Úgyis hiába minden próba nálam !
Mert ha leszáll a lázas alkonyit,
A nrémekböl kibontom magamat
ráhullok egy édes a j a k r a —
n fütyülök a férfiakra,
A többi, többi férfiakra!

t

művészi kivileiben végez

I S v a f i i t V A P
V Q BI l i b G I
Erzsébet-körut 44. Tel. 95-83
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»C
széddel,
Közben persze ugy tanultam, készültem,
Azért
hogy most dől el, kapok-e valamirevaló szermégis
ződést, vagy le kell-e mondanom az egész
olyan
illúziómról, mer hisz arról szó se lehet, hogy
furcsa
neki menjek csak olyan vergődésnek. Pláne,
hogy Géza mér jelentette, hogy őszre kinevezik, volt, hogy
nem ment
azaz, hogy les rám, hogy amint kinevezik,
egészen a
én menten Dr. M. Gézáné leszek.
fejembe.
— Na, és ha valami nagyszerű művésznő
Most
ez
bontakoznék ki belőlem a zéróvizsgán, akkor
mit csinálunk ? — kérdeztem egyszer.
— Maga a színházban, én pedig a hivatalban töltsem a napot ? — volt a furcsa
felelet.
— Na és ? Az nem menne ?
— Édes Lilikém, lássa be, hogy a feleségnek mégis csak otthon a helye.
Beláttam, hogy ez igaz, belül mégis olyan ff 1
kacagásféle
fogott el. De
azért adtam
az okos nőt :
— Dehát, / ?
ha nem lenne (' j
azért semmi- "A.
ben sem hiánya, mama
rendben tartaná a házat,
megfőzné az
ebédet, maga
úgyis
csak
két óra után
jönne haza, a
próbák se
tartanak tovább.
Vagy
maga dühbejönne ha egyszer elkésnék az ebédről?
Csakugyan az jutott az
Maga a színházban,
eszembe, amit az a betörő
töltsem
mondott, hogy
milyen
nyárspolgárnő lennék, mint feleség.
— Szóval az én kis feleségem csak vendég lenne oühon.
Néha igazán megakasztott az ilyen be-

hiszen

ÉLET

A

neki van igaza,
a két szó,
hogy feleség,
meg vendég,
ugy
együtt
táncolt
az
eszemben.
Egyszerre felnevettem
ezen.
— No, és
min
kacag
most ?
— Hát hogyne, én magánakmint vendége !
— Ugy-e,
igy maga se
tudja elképzelni.
—: Eh, lesz
ahogy
lesz,
most várjuk meg, hogy
hogy lesz.
— Ha szeret, akkor
úgyis tudom, hogy lesz<

Előttem a Géza eszejárása már olyan volt,
mint egy patron, amil
a szobafestők használnak. Csak rá kell
mázolni és tudom, mi
jön ki belőle. Csak azor
csudálkoztam,
hog>
ugy meg van győződve
róla, hogy én nem is
lehetek egyéb, mint a;
ő felesége. Egyszer az
én pedig a hivatalban
a n a p o t ? Szakmáry rajza mondta :
— Némelyik lány az esküvője napjái)
bábuzik. Ej, magának a szinpad ilyen bábu
zás...
Néha szinte nyomta a lélekzetemet ez ;
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konokság, ahogy nem is tudott máskép gondolkozni. Egész beleélte magát, hogy pont
én legyek a felesége. Persze mamának is az
volt a vágyakozása, hogy elébb vegyen el,
aztán legyek primadonna. Ha azután jön valami herceg, vagy gróf, akkor váljak inkább
el. Hiszen gondoltam én is arra, hogy tán
igy lenne a legokosabb.
No és most elmondom, hogy hogy dőlt el
az egész ügy. Azon kezdem, hogy bizony
isten igy volt.
A „Nebántsvirág" volt a záróvizsgára kitűzve. A próbákon már sok baj volt, hogy
igy játsszam, ugy játsszam, a főfigyelmem is

Lehet, hogy rosszul is aludtam, de másnap
reggel már nem is drukkoltam, hanem olyan
egész bizonyossság feküdt rám, hogy hisz ma
úgyis vége lesz az én egész szinészkedésemnek- Délben pedig azzal ültem le az ebédhez, hogy milyen is lesz, ha majd Gézával
ülök egy asztalhoz. Fogja-e azt mondani,
hogy a leves el van sózva. Mikor meg a
színházba mentem Mancivel, egész bizonyos voltam benne, hogy utoljára lépek ma
színpadra. Mondtam is Mancinak :
— Úgyis férjhez megyek, hát minek erőlködném ?
— Mennyien vannak, akik csak azon erőlködnek, hogy férjhez menjenek — felelt szelíden Manci. — Azt teszed, ami jobban esik.
Várj csak, itt veszek szürke selyemszálat

az éneken volt,
dehát a főpróbáig
azt hittem, hogy
•
azért jól fog
menni a dolog. Csak a főpróbán
kezdtem észrevenni, hogy olyan
merev, szögletes leszek, még tán
esetlennek is fognak tartani.
Mentől jobban igyekeztem, felLátom, hogy Géza egy n a g / o t
vonásról felvonásra, annál roszásít a m a m a mellett
szabbul ment, ugy, hogy sirva
Szakmáry rajza
mentem a mamával haza. Mamát
Talán
úgyis
faggattam, hogy ugy-e tökéletlen jószág voltam
lett volna mina színpadon és ő azt felelte :
den, ahogy már
— Azért látszik, hogy jól betanultad.
Ennél se kellett több nekem és oda voltam, előre elképzelhogy tehát látszik, hogy erőlködöm és mit tem, ha az a kis
csináljak most, mikor nem is tudom máskép. eset nem történik, hogy amint kinézek az előMama meg még jobban kihozott a sodrom- adás előtt a kis lyukon és keresi a szemem
a mamát : — hát Géza egy nagyot ásít melból azzal, hogy :
lette. Valami olyat éreztem, hogy igy nyelne
— Hiszen, ha látod, hogy nem megy ez a
színészet, hát hagyd abba minél elébb — és le engem, ásítva. Iszonyúan felforgatott ez a
pillanat. No várj, hát te igy unod az egész
elkezdte az egész litániát, amit én úgyis már
könyv nélkül tudtam, menjek inkább férjhez dolgot ! Juszt is ugy fogok játszani, hogy te
megpukkadj I Neked fogok játszani, hogy
és a többi.
lásd, milyen lényt veszel el. Tudd meg, hogy
— Ha nem kapok szerződést, akkor férjén igenis milyen akarok lenni — te meg
hez is megyek.
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ásítozhatsz ! Egyet fordultam, no, most nem
bánom, akármilyen leszek, akármit mondanak, Géza haja meg akár az ég felé állhat,
hogy milyen vagyok én I Éppen csöngettek.
Na I És még föl is vetettem a fejem. A tanárom jött felém :
— Csak bátorság, ne ijedjen meg, ha az
elején nem is megy ugy, mint ahogy szeretné,
csak csinálja tovább, ahogy betanultuk, majd
belejön.
Épp azon járt az eszem : ahogy betanultuk !
Tudja isten, hogy össze lehettem forgatva,
hogy azt feleltem :
— így ásított I — és mutattam, hogy igy.
— Ki ? Kicsoda ? Ki
ásított igy?
Persze, hogy nem
érthette. Én meg mér
elszaladtam.
Mindjárt, mikor mi,
zárdai lányok beléptünk
és nekem adnom kellett
volna a rém
szendét, én
már odapislogtam, 'amilyen kokettül
csak tudtam,
Géza
felé.
Hogy
nem
igaz ám az,
hogy
ilyen
szende kis feleséged lesz
Hanem ilyen
ni I Akinek
Kinyújtottam Oéza felé a
a szeme azt
keresi, hogy hol vannak a férfiszemek. Igy
néztem bele a földszinti sarokba. Igenis, még
nyújtogattam is magam. Egy fiatalemberrel odalenn suttyomban össze is nevettem. Az észrevette, vigyorgott, én aztán a ^ áhítatos énekem
közben is egy kicsit odakacagtam. Láttam
most, hogy a férfifejek kezdenek ugy erre,
arra felém imbolyogni és hogy tetszem a
szemüknek. No Géza, ásits 1 Ha unod ! Jön
még több is 1
Mikor a zárdafőnöknő jó magaviseletre
intett bennünket — tán éppúgy a Géza
Ínyére, gusztusára — én olyan bambán
négí -m Gézére, ahogy csak tudtam : hogv hót
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csakugyan ilyen bamba kis feleség kell
neked ?
A sorokban mosolyra húzódott az emberek
szája, csak az övé nem. Aha, talán meg is
értetted, hogy szó sincs róla, hogy az a
bamba leszek ! A lányok háta mögött, ugy,
hogy Géza ne lássa, ki is nyújtottam feléje
egy cseppet a nyelvemet. Egy leány még
rám is szólt :
— Ne oda nyújtsd ki a nyelvedet, a publikumnak.
— De igen, a vőlegényemnek ! — Elfordították a fejüket a színpadtól és vihogtak. Én
ugy lábujjhegyen felpipiskedtem és a válluk
felett
bigygyesztettemki
a
nyelvem
hegyét most
egyenesen
Gézára.
Ezen meg
épp vihogtak,
persze elfojtották,
de
azért
lenn,
ugylátszik,
észrevették,
mert ott is
nevetgéltek.
No és mikor aztán a
tisztecskémmel való je'enetem következett, akkor
akartam csak igazán, hogy
Géza lássa, hogy milyen is
tudok én lenni egy fess
tisztecskével.
Soha se junyelvemet
Sza'i mâry rajza
tottak volna eszembe azok
a huncutságok, ha nem egyenesen Gézát akartam volna pukkasztani. Sőt még Celestinnel, a
jámbor orgonistával, aki titokban az operettet
irta, azzal is ugy adtam, mintha ezt mondanám Gézának : látod, azt se tudod, hol
ugrom ki a hámból, hogy valami bolondot
miveljek Ezt adtam, aki ki akar ugrani a
hámból és csak azért is, mert nem szabad.
Ugy belejöttem, hogy magam is örültem,
Ugy örültem, hogy magam is nevettem. És
Celestinnel elkezdtem ugy egyszerre beszélve
is, nevetve is, sőt még az énekembe is
kacigás vegyült.
(Folytali k)
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Színmű 5 felvonásban
Fordította : Márton

Miksa

Irta : Meyer-Förster Vilmos
Rendezte: Szilágyi
következő szereposztásban :
Játszották a Vígszínházban

Károly Henrik, szász karlsburgi herceg
Haugk, kormányelnök
Báró Passarge, főudvarmester
Báró Metzing
1 kamar;ss(lk
Báró Breitenberg } K a m a r a s 0 K
Dr. Jüttner, tanár
Lutz, komornyik
Schöllermann, lakáj
Gróf Asterberg Detlur ) A. <;„„„„;„ —
Bilz Károly
!
—
- - - - - - Kurt
;
'-giai
_
Engelbrccht

Berczy Géza
Balassa Jenő
Fenyő Aladár
Dénes György
Kalmár Pál
Góth Sándor
Bárdi Ödön
Győző Lajos
Béla Miklós
Benkő Miklós

perénvi

Aurí)

ELSŐ FELVONÁS
(Előcsarnok, amelyből a herceg' iszobái ínyil"nak, Karlsburgban. Komor terem gobelinekkel, a nagyon régi hercegi paloták
mintájára. Az udvarhoz tartozó urak több
csoportban, Suttogva beszélnek. Az egész
szin komor, nyomott.)
ELSŐ J E L E N E I .
Metzing (idegesen): Ennek ma nincs
vége. Ki van benn?
Breite nb)erg: Haugk őexcellenciája.
Matzing: Mi lfesz ma eiste?
Semmi,
ugy-e? Éppen semmi.
Mint
rendeisen.
Borzasztóan fáradt vagyok.
Breitenb'firg
(flegmatikusán ) :
Persze,
persze. (Fölnéz.) Ä kegyelmes ur!
MÁSODIK JELENE'l.
Előbbiek.
Haugk.
(Haugk a fenékről fpti.)
Metzing: Kegyelmes uram! (Meghajtja
magát. )
Breitenberg:
Kegyelmes uram... (Meighajtja magát.))
Haugk (köszönt nekiK, int ü l a n z ^lakájnak): Jöjjön csak! Öfenlsége, az uralkodó
herceg éppen most fogadja őfenlségét, a
trónörököst. Mihelyt őferusége a trónörökös
kijön őfenségétől, az uralkodó hercegtől,
közölje őfenségével, a trónörökössel, hogy
őfensége, az uralkodó herceg meghagyásából rövid kihallgatásra jelentkezem őfenségénél, a trónörökösnél. Azután hivjon á t
engem, odaát leiszek.
ülanz:
Igenis, kegyelmes uram.
Haugk: Megértett?
Glanz: Igenis, kegyelmes uram.
Haugk (liiüvösen köszön az uraiknak):
Jó reggelt, uraim! (Mennii akar.) >
Metzing: Megbocsát kegyelmes
uram,
ha szabad magam így kifejeznem: gratu-

LÁSZLÓ

Vilmos

Kellermai n
Szerémy Zoltán
Wedell —
—
Szepessv Kálmán
Rüder, korcsmáros
— Veudiei Ferenc
Rüderní
•*
I. Kiirthy Sári
Dörfelné
V Kész Kózsi
Katica
— M. M kay Margit
Glanz
Szalay Károly
Reuter
Perczel O s / k á r
Kamarások, katonat'sztek, diákok, zenésjek, szolgák
A II. és II . felv. közt néliánv hónap, a III. és IV. le Ív
közt körülbelül két év îruît cl

lálok... őfensége a tróncrckí s tegnap reggel olyan kitűnően tette le 'az érettségi vizsgálatot és ha szabad magam igy kifejeznem, nemileg excelienciádriak a szárnya
alatt... hogy excellenciád talán
megengedi, hogy legalázatosabb szerencsekivánataimat tolmácsoljam...
Breitenberg: Ha szabad a magam részéről szintén...
Haugk:
Igen, nagyon... hm... kifogás-,
talan vizisga volt... igen.
Metz: »Summa cum laude«, egy-e bár?
Haugk: Igen, nagyon... hm... teljesen
kielégítő... igen.
Metz: őfensége most a lieidel'bergi egyetem hallgatója lesz...
Haugk: Ugy van, őfensége már holnap
utazik.
Metzing: Ah, nagyon érdekes.
Breitenberg: Nagyon...
Haugk: Jó regkjelt, uram! (El.)
Metzing: Tudja, ki megy vele Heidelbergbe?
Breitenberg: Hm?

FIRENZE műhelyiskola Ä S S z , n h â ;
TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2, Bőrmunka, 3. Famunkák
4. Textilmunkák (pl. batik stb.),5. Csipkemunkák, 6. S z f nveg és gobelinszövés. 7. Porcellán és üveefestés, 8
KftnyvkBtés, 9 Grafik?, 10. Ra|z és tervezés. Tandij egy
hóra B00 korona. Prospektus, postán is, ingyen.
Legújabb

nyári

modellek

toilettek
sportruhák
fürdőkosztümök

l l

divatházában
Kossuth La/osutca g

FEKETE

N Ő I ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SËLYMEK â R U H Â Z A
B U D A P E S T , IV., K E ß . , K O R O N A H E R C E G - U T C A
14-16.
(A F Ö P C S T Á V A L SZEMBEN)
m í F 6 í í S ? Í M 1*5-37.
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pirt vesz elö és olvassa), őfensége a trónörökös holnap délelőtt 11 óra ,10 perckor utazik el Heidelbergbe. Ha a z uralkodó herceg őfenségének az egészségi állapota meg fogja engedni, az uralkodó herceg őfensége személyesen megjelenik a
pályaudvaron. Az udvari méltóságok teljes
számban megjelennek. Az urak utcai ruhában, a tiszt urak csákóban és szolgálati övvel. Az erre vonatkozó írásbeli értesítést még megkapják az urak. (Rövid
meghajlással.) Jónapot uraim.
Az urak (meghajolnak, el jobbra).
A lakájok
(gyorsan kinyitják az ajtókat).
Passarge: Breitenberg báró ur, ön kérem velem jön... (El vele balra.)

Metzing: A doktor. Ä Jíittrrer. fl tanító.
Breitenberg: Hát persze! Vagy ki más
menjen vele?
Metzing: Ki? Egy ur, kedves Breitenberg,
egy ur. Amikor őfensége az egyettetnre
megy, amikor —- ha szabad (magam így
kifejeznem — bizonyos tekintetben először Lép ki a világba, nem tanító kell melléje kísérőül, hanem egy ur. Aki lelkiismeretes gonddal irányítsa minden lépését a
korrektül meghatározott hányba. Ez az
én nézetem.
Breitenberg: Hát persze!
Metzirtg: Ez az én nézetem.
HÄRMÄDIK J E L E N E I .
Előbbiek, Pûlssarge (a
fenékről.)
Pc,\ssarge: .Itt van Lutz komornyik?
ScHpllermunn: Nincs kegyelmes uram.
Rögtön...
Passarge: Keressék meg. Őfensége, a
trónörökös hivatja. Kérem, csak hamar!
ScH<pllermann: Igenis, kegyelmes uram.
Passarge (újra eL a fenéken).
Metzing (halkan): ert itt minden a
régi unalmas sablon szerint történik. Ez! a
tanitó volt őfenségének a nevelője, ergo
elmegy vele Heidejbergbe is; egy ember,
akinek az igazán előkelő modor legelemibb
szabályairól sincs fogalma.
Breitenberg: De kedves barátom, minek
izgul olyan nagyon?
Metzing:
Nem volt még eset
arra,
hogy ilyen közönyösen, ilyen félvállról intézték volna el egy herceg neveltetésének
az ügyét. Őfensége egyszerűen sohasem törődött az öccsének a nevelésével...
Breitenberg
(ásitva): Hát persze, hát
persze.
Metzing: Sablon! Itt minden sablon!
NEGYEDIK J E L E N E I .
Schöllermann és Lutz jönnek.

HATODIK JELENET.
A színen a thárom lakáj.
Marad: Schöllermann, Glanz, Reuter.
(Kis ideig szótlanul állnak. Majd alulról
fölhangzik, ahogy az őrséig felvonul.).
(Szünet.)

Régiséggyűjtők

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

Lutz: Őfenségéhez?
Schöllermann:
Kérem Lutz ur, erre...
Breitenberg:
HisZ itt van Lutz...
Lutz: Báró u r ?
Breitenberg: Igen. Őfensége beszélni akar
önnel. Tehát menjen!
Lutz (el a fenéken).
ÖTÖDIK JELENET.
Passarge (a fenékről.)
Passarge: Uraim, közlöm önökkel, hogy
'őfensége ma, m:ár nem fogad. Azután kérem, jegyezzék meg a következőket... (pa-
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Glanz: Hát most a kis herceg is elmegy. ö volt itt még az egyetlen, aki
minden két-három évben egyszer hangosan
nevetett. Addig, amig erről is leszoktatták.
Schöllermann
(aggodalmasan):
Pszt,
halkan, halkan!
Glanz: Benn ül az öreg! Minden ablak zárva. Ez nem kastély, az erőd!
Schöllermann: Halkabban! (Megrezzen.)
Lutz u r !
HE1EDIK JELENET.
Előbbiek, Lutz (a fenékről.)
Lutz (ragyogó kedvben): Rz urak mind
elmentek? Helyes. Schöllermann, kész az
útra? Hány óra? Dél. Jő. Várjon. (Glanzhoz. ) Jöjjön csak ide, Glanz! Menjen fel és
csomagolja be a holmimat. Őfensége, a
herceg podgyászát 4 órakor viszik ót a pályaudvarra. Magam is átaegyek. És kissé
gyorsan, ha szabad kérnem ! (Int neki, hogy
mehet. )
Glanz (el).
Lutz (Reuterhez): Ma már három órakor fogok ebédelni. Mondja ezt meg a főszakácsnak. Rövid és egyszerű ebédet akarok. A gyomrom... nincs egészen rendben.
Egy palack könnyű bordóit is.
Reuter: Igenis, Lutz u r ! (Megy.)
Lutz (utána kiált): Kissé megmelegítve)
Reuter: Igenis, Lutz ur! (El.)
Lutz: H á t kedves Schöllermann, hadd
nézzem mag magát, hogy fest? Jól. Öt órakor megy a magia vonata. Mikor van Heidelbergben?
ScHöllermann: Holnap reggel 7 órakor,
Lutz ur.
Lutz: Szép magától. Szóval teljes egy
nappal előbb van ott, mint mi. Meg fogja
nézni a lakást, amelyet az udvari kurir
bérelt őfenségének és elintéz mindent, amire
megérkezésiünk után szűkségünk lehet. E2I
Világos. Hiszen^ különben az udvari marsall
ur őexcellenciája mindent apróra megbeszélt önnel.
Schöllermann: Igenis, Lutz ur.
Lutz: Bon. Most már csak az én személyes
kívánságaim következnek. Nekem két szoba
kell; nem szükséges, hogy túlságosan nagy
legyen és... hm... hogy is mondjam... valami pazar fényűzéssel legyen berendezve,
mert az ilyesmit lelkem, ilyen tudományos
fészekben különben is aligha találna... Kivált a bútorozott éves magánlakások közt...
fődolog a kényelem, kedves Schöllerman.
Nekem két olyan szoba kell, amelyben jól
érzem magam. Természetesen arra is ügyelni kell, hogy őfenségének, a hercegnők
egész sereg szobája legyen, a legjavából.

ózonban mindenesetre én is ugy akarok
lakni, hogy azt mondhassam, meg vagyok
elégedve magával.
Scheuermann: Hogyne, Lutz ur, hogyne!
Lutz: Ami azt a két szobát illeti, amely
ennek a dr. Jüttnernek, őfensége nevelőjének, jobban mondva tudományos kísérőjének kiutalandó: amiatt ne fájjon a feje.
Eiféle emberekre szükségük Van a hercegeknek, tehát el is kell helyezni öklét.
De ezzel aztán el is vannak intézve. R
legegyszerűbb helyiség is elég jó neki.
Schöllermann: Igenis, Lutz ur.
Lutz: Azronkivül ez a dr. Jüttner ur az
utóbbi időben olyan hangon beszél, különösen velem, hogy erről majd le kell szoktatni. Rz é n állásomban az ember miár
valaki a karlsburgi udvarnál, míg ez a
doktor ur, — édes istenem, még egy esztendő, aztán nincs többé szükség rá. Aztán kiröpül.
Schöllermann:
Hogyne!...
Lutz: Engem bosszant az ilyesmi, engem izgat az ilyesmi. (Föl-alá jár, szü-

K i fiséi
annyit?
bélyegért, gyűjteményért,
régi levelekért, mint

Sátori

bélyegüzlete
Budapest, IV., Városház-utca 14.

ß e ^ t h f f l e

Drapp
850 K
Szürke
850 K
Színes
J panama— 1200 K
' D r a p panama 1450 K
Harisnyák 59,75,95 K
Férfiingek 39'5, 595 K
Rövid nadrág 250, 295, 345 K
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Dr. PRÖPPER ÖDÖN orvosi kozmetikai
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net. Pózzal. ) Az uralkodó herceg őfensége
az imént végtelenül kegyes vo,lt hozzám...
tudja, hogy az uralkodó herceg őfensége
iegkeggesebben azt mondta: »Lutz, megfa izom magában.«
Schöllermann: Hihetetlen!
Lutz: A trónörökös őfensége a világ dolgaiban még gyerek. Jámbor fiatal ur, akinek emberekről és asszonyokról fogalma
sincs. Aki a legszigorúbb ellenőrzés mellett nőtt fe.l Karlsburg négy fala köz*,
ahonnan még sohasem íött ki.
Schöllermann: Igaz, Lutz ur!
Lutz: Ennélfogva nem valami közönséges
lakáj vagy szolga, hanem én megyek vele
Heidelbergbe.
Schöllermann:
Mint... mint... micsoda?
Lutz: Mint az az ember, aki Heidelbergben is ügyelni fog arra, hogy az udvari
élet hüivös, tiszta, ; ózan előkelőségén csorba ne essék. '1 ehát Schöllermann, menjen.
Mihelyt megérkezett, táviratozzon. Ott legyen à vonatnál, amikor megérkezünk. Gondoskodjék kocsikról stb. stb.
Sóhfpllermunn: Igenis, Lutz ur.
Lutz (kegyesen): Viszontlátásra Heidelbergben.
Schöllermann (alázatosan): Viszontlátásra, Lutz u r .
NYOLCADIK JELENET.
Dr. Jüttner
előbbiek.
Doktor (a* ajtóban találkozik Schöllermannal, aki tiszteletteljesen ajtót nyit neki.
A dr. alacsony, kövér asztmatikus, örömén
szomorúság vonul végig. Félig megtört ember, akinek nem szabad bohózatosan hatnia. ).
Dr. Jüttner: A herceg nincs itt?
Scheuermann:
Őfensége, a herceg még
odabenn van az uralkodó herceg őfenségénél.. (El.)
Dr. Jüttner (Lutzhoz): Hozza el nekem
a menetrendet..
Lutz (fagyosan): Mi-i-it?
Dr. Jüttner: Mikor vagyunk h o *
Frankfurtban? És mikor vagyunk Heidelbergben, pontosan? Alighanem csak késő este.
Nézze meg csak!
Lutz: Kicsoda? É n ?
Dr. JiUtner: Körülbejül esti 8 vagy 9
órakor. (Magában.) Hatalmas isten, holnap este Heidelbergben leszek! Holnap
este Heidelbergben! Még egy nap és egy éjszaka! (Fenn.) A menetrend a szobámban van, az asztalon jobbra. Vagy pedig
faiz1 ablak me.llett a nagy fekete tálcán.
Lutz (magánkívül ) : Bocsánat...
Dr. JiUtner (magában beszél, de han-
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gosan): Nyolc esztendeig nem mozdultam
innen és holnap este Heidelbergben va'gyok! Édes jó istenem, tedd, hogy az
öreg, beteg tanítóból a drága Heidelbergben
megint ember legyen. Na, Lutz, maga is
olyan ember, aki a vi.lág teremtése óta i ti.
ül és nem mozdult ki innen. Volt valaha
Heidelbergben?
Lutz (fagyosan): Nem tudnám minek?
Dr. Jüttner: H á t a menetrendet, egykettő, ha mondom...
Lutz (magánkívül ) : Engedje meg, doktor
ur...
Dr. Jüttner: Mit?
Lutz: Engedje meg, hogy közöljem önnel... Nem vagyok én inas!
Dr. Jüttner: Ej, mit, ostobaság! A menetrendet akarom!
Lutz (dühtől reszketve): Ostobaság?
Dr. Jüttner: Hallja Lutz, mondok magának valamit. Valahogyan ne álljon elő
ilyen mókákkal az uton, vagy Heidelbergben. Magát elvisszük magunkkal, maIgának engedelmeskednie kell. Ma nem akarok bosszankodni, nem vagyok abban a hangulatban. De az efféle hanyavetiséget nem
(tíüröm. Ez divat volt iti a karlsburgi pa-
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lotában, de Heidelbergtoen ezt nem tűrjük. Ezt jegyezze meg magának!
Lutz: Doktor ur!
Dr. Jiittner: Csitt! (Magában.) Azi sem
tudom, mi mindent kell még beszereznem:
BIZ órát elhozatni az órástól, a fehérneműt a mosónétól, a könyveket becsomagolni,
bucsulátogatások, bucsuebédek, bucsubólé,
hatalmas isten, szinte megfiatalodom ! (Mimdig az elfojtott, csaknem fájdalmas öröm
hangjain beszél.)
KILENCEDIK JELENET.
Előbbiek, Haugk
(jobbról.)
Egy] lakáj (kiviilröl kinyitja neki az ajtót).
i , ; i#i
Lutz (meghajtja magát).
Haugk: Őfensége a herceg még nem
jött ki az uralkodó herceg cfenségéjtőj?
Lutz (meghajolva): Még1 nem, kegyelmes
uram.
Haugk (föl-alá jár, anélkül, hogy kettőjükre nézne, fölnéz, meglátja Lutzot és
int neki, hogy mehet): Jól van. Majd itt
megvárom. (Leül.)
Lutz (meghajol, el).
Dr. Jüttner (szintén menni akar, meghajol): Kegyelmes uram...
Haugk (fölnéz, mintha csak most venné
észre): Ah, Jüttner dr. ur... nem vettem
észre....
Dr. Jüttner: Ajánlcm magam, kegyelmes
uram... (Menni akar. )
Haugk: Kérem, maradion... Foglaljon
helyet! Jüttner doktor ur, őfensége megbízásából még egyet-mást meg kell önnel beszélnem, igen. A trónörökös őfenségének
(az érettségi vizsgája tegnap a minisztériumi
jelenlétében megvolt és őfensége a trónörökös, amint előrelátható volt, a vizsgát
(rendkiviül kitűnő módon állta... hm... meg(.
Igen. ö n Jüttner dr. ur nyolc éven át volt
tanitcmestere őfenségének és most azt az
örvendetes hirt közölhetem önnel, hogy az
uralkodó herceg őfepsége a kitűnően sikerült vizsga alkalmából önt kinevezte kortaánytanácsonak.
Dr. Jiittner: Kegyelmes uram... én... éri...
nagyon meglep...
Haugk: Kormánytanácsos ur, ön ezzel
megkapta a szilárd állást, amely önnek
most már társadalmilag meghatározott, megállapitott helyet biztosit. Ez értelemben sok
szerencsét kívánok önnek.
Dr. Jiittner: Köszönöm, kegyelmes uraim.
Haugk: Kormánytanácsos ur, ön most
egy komoly, felelősséggel teljes év előtt
áll. Ujabban divat, hogy az uralkodó házak
fiatal hercegeit egy eszlíendőre valamelyik egyetemre küldik, -nem tudom, mon.1'jam-e azt is, hogy »sajnos.« Ha az uralkodó herceg ur őfensége hódolt ennek a

K

szokásnak és elhatározta, hogy a fiatal herceg ur őfenségét Heidelbergbe kiildi, ez
kormánytanácsos ur azzal a határozott szándékkal történt, hogy a nevelési rendszerben ez idő alatt se essék a legcsekélyebb
változás is. Nem tudom, érti-e kormánytanácsos ur, hogy mit akarok mondani.
Dr. Jüttner (keserűen): Oh igen, kegyelmes uram.
Haugk: Ma délután 5 órakor legyen
kegyes engem mégegyszer fölkeresni a minisztériumban, hogy átvegye tőlem a részletezett tanrendéi és azt a
tervezetet,
amely szerint őfenségének heidelbergi életmódja meghatározandó és szabályozandó.
Dr. Jüttner (izgatottan feláll): Meghatározandó és szabályozandó?
Haugk: Világos. 'Meghatározandó
és
1
szabályozandó.
Dr. Jüttner (nagyon ingerülten): Mindez
tervezet szerint?... Heidelbergben .tervezet
szerint?
; i : j
Haugk (csodálkozva, hidegen): Nagyon
természetes. Nagyon természetes, kormánytanácsos ur.
1IZEDIK
JELENET.
Lakáj (kívülről kinyitja a fenékajtót jelentve): őfensége, a trónörökös.
Hau^k: Ah! (Föláll.)
Dr. Jüttner (föláll).
(Szünet)
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1IZENEGYEDIK JELENÉT.
Károly* Henrik. (Csak rövid szünet után jelenik meg, belép.)
Haugk (meghajol ).
Károly Henrik: Äh, excellenciád, jó
reggelt ! Jpi reggelt doktor ur. (Kissé bizonytalanul.) Excellenciád engem várt?
Haugk: Engedje meg fenséged, hogy lealázatosabb s ze rencsek i vártata i m a t fejeznem ki a fényesen sikerült vizsga alkalmából.
Karoly Henrik: Köszönöm excellenciádqa(k. Igten... és... (Bizonytalanul.) Foglaljon helyet excellenciád.
Haugk: Megengedi fenséged, hogy röviden vázoljam, minő irányba akarja az
uralkodó herceg őfensége fenséged heidelbergi tanulmányait terelni?
Károlyt Henrik: Kérem.
Haugk: Az uralkodó herceg őfensége
lemondott arról, hogy az udvari méltóságok
Köziül adjorovalakit fenséged mellé kísérőül.
Még pedig azért, mert őfenségének leghatározottabb kívánsága, hogy a tudományos
kiképzés ebben az esztendőben is éppen
olyan komolyan folytatódjék, mint eddig.
Fenségednek ez a,z év nem a szórakozást jelent, hanem a komoly, megfeszített munkásságot, a tudományiokban való gyarapodást..
'
Károly\ Henrik (bólint).
Haugk: Nagyon természetes...
Dr. Jfvttner (nagyon ingerülten): Kegyelmes uram, szabad talán megjegyeznem,
hogy... hogy... hogy,...
Haugk:
Nagyon természetes, hogy a
szépfékvésű Heidelbergben való tartózkodás
már maga is — hogy ugy mondjam — oly an
változatosság, amelyet nem szabad kicsinyelni. Fenségednek ott erdők és hegyek
állnak rendelkezésére, szabad óráiban gy önyörködhet bennük.. És fenséged művészi
érzékét meg fogja ragadni a hires vén
heidelbergi vár, amelynek megvan a történelmi varázsa is, hiszien az volt a cseh
király székhelye, amikor a nevezetes fehérhegyii íitközet után odamenekiilt.
Károly* Henrik (bólint).
Haugk: Jüttner dr. kormánytanácsos ur...
Károlyt Henrik: Kormánytanácsos ?
Haugk: Jülttner dr. kormánytanácsos
úrra hárul a nagy feladat, hogy ebben
az u j életben komoly mentora Jegyen fenségednek. (FelálJ.) Engedje remélnem fenség, hogy egy esztendő múlva, ha visszatér, jó egészségben üdvözölhetem fenségedet.
, Károlyi Henrik: iLáifcom még excellenciád at? '
Haugk: Szabad fenségedet holnap a páAjaudvarra kikísérnem?...
Voltak,

SZÍNHÁZI
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Károly\ Henrik: Kérem rá excel,lenciádat.
Haugk (meghajol).
Károly Henrik (az ajtóig kiséri).
TIZENKETTEDIK JELENET.
Károlyt Henrik és dr. Jüttner.
Dr. Jüftner (egy székbe roska i, nagyot
nyög): Äh!
Károly Henrik: Kormánytanácsos?
Dr. Jüttner: Igen. És még a szász keresztet is meg fogom kapni. És az isten
tudja, mit még.
Károlyi Henrik:
Hát mi az, doktor?
m baj?
Dr. Jüftner: Hajh, Karcsi, utazzál egysedül, én nem megyek veled. Nekem elég
volt, én nem csinálom tovább. Csináljatok,
i^tnit akartok, de engem hagyjátok békén.
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Nyolc évig csináltam, tovább nem megy.
Károly* Henrik: De hét mi b a j ?
Dr. Jüttner: Tervezet. Komoly megfeszített munka. Heidelberg nem szórakozás,
hanem a tudományban való gyarapodás.
Ezt csináld magad Karcsi, de én nemi.
Én nem!
Károlyt Henrik: Beszéljünk okosan doktor. Öreg doktor!
Dr. Jßftner: Igen, öreg. Ez az. Fiajal
fickó voltam, amikor ide kerültem Karjs•burgba, te meg' ekkora kölyök voltál. (Mutatja. ) Bizony Karcsi, nem maradtam volna
{itt, ha nem te vagy; befalaztak léged Karcsi, mind a mai napig, világosság, levegő,
örömlök nélkül éltél. Százszor meg akartam
innen szökni, de nem vitt rá a szivem.
Károlyf Henrik: Igaz.
Dr. Jüttner: Egy reménységünk volt. Egy
örömünk: Heidelberg! Mi ketten egyedül
Heidelbergben! ' Két élő .lény, akiből
végre ember lesz. És most tervezettlel hozakodnak el'5. Meghatározandó és szabályozandó! Komoly, megfeszített munka. Hát
még mi az ördög?
Károly Henrik: De doktor!
Dr. Jjittner: Igen, igen, néma vagyok,
hallgatok. Egy kukköt se szólok többé.
Ahogy senkinek sem szabad e hájban egy
kukkot szólnia. Már azt is el fel«tj ettük,
'hogyan' kell lélegzeni. Megfulladtunk. Megfulladtunk ! '
Károly• Henrik: Doktor, ugy-e nem hagy
magiamra ! ?
Dr. Jüttner (halkan): Láitod... Heidelberg. l e nem ismered, te azt sem tudod,
mi az: Heidelberg. Az olyan, mint amikor
íaz ember pezsgőt iszik, — ej, ostobaság:
nem pezsgőt, rajnai bort és májusi bort, lányokkal és szilaj fiukkal! Három évig voltam ott Karcsi, de nem akarok visszamenni.
Károly] Henrik: De igen
Dr. Jüttner: Menj egyedül és ne vigy magaddal kormánytanácsost. Kormánytanácsosok, akik tanrenddel és tanulmány|tervezetekkel mennek Heidelbergbe — ez olyan...
Erre nincs is hasonlat. Ez hülyeség, ez
(az egyetlen meghatározás.
iKároly) Henrik: Doktor, jöjjön, megiszunk egy pohár bort, attól talán jobb
kedve lesz.
Dr. Jüttner: Nem, nem. Semmi bort.
Semmi alkoholt. Különben, mit keres Heidelbergben egy olyan ember, akinek nem
szabad bort innia? Aki szivelzsirosodásban
szenved. Ebben a kastélyban agyonhizlaltak. Enni és inni, ez volt az egyjetlen mulatságunk. Soha semmi mozgás, örök mérgelodés. Nyolc évig nem volt szabad mozdulnom.
Károly! Henrik: Majd másként lesz Heidelbergben', doktor. Heidelbergben megint
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meggyógyul.
Dr. Jüttner (leül ) : Jó lesz ez mái- igy is,
Mit keresek én Heidelbergben? Nekjmi
Karlsbad kell. Az kell, hogy esernyővel a
kezemben sétáljak és a pénzemet, mirtt
becsületes
nyárspolgár, az egészségem
helyreállítására költsem el. Heidelberg nem
Való vén kontároknak.
Károlyt Henrik:
Doktor, ne hagyjon
cserben. Mit csináljak, doktor?
Dr. Jüttner (lágyan): Add ide a kezed,
így könyjörgött a fickó, valahányszor valami nem volt rendben. És ki volt az, aki
mindig esengett? Ez itt! Jó, jó, Karcsi,
megteszem. Veled megyek. Nem is lehet az
másként! Ne mondtasd Karcsi, hogy ha egyszer megöregedtél és visszagondolsz mindenre — ne mondhasd, hogy ez az átkozoíj
doktor megcsalt, megfosztott, a legjobbtól,
a legszebb esztendőmtől : a fiatalságtól !
Károly1 Henrik (megfogja a két vál.lán,
megrázza boldogan): A doktor eljön! Az
öreg doktor velem jön!
Dr. Jüttner: Vigye el az ördiög Karcsi,
még egyszer fiatal akarok lenni! (Boldogan, de mégis halkan, mint valaki, aki
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csak félig hisz a boldogságában.) Holnap
•délben vasúton. Ketten, magunk! Éisenaoch,
Frankfurt,
Darmstadt,
Heidelberg!
A
Majna és a Neckar!
Károlyi Henrik
(megrázza): Äz öreg
doktor velem jön!
(Odalenn az udvarban rövid dobpergés.)
Dr. J&ttner: Mindig megijedek. Ez ai átkozott dobolás! Doboljatok csak, doboljatok, másnak doboltok. Nekünk kettőnknek nem doboltok többé!
Károly Henrik (nevet).
Dr. Jilttner: Hiszen te azt se tudod, milyen a világ odakint. Sejtelmed sincs róla.
l e csak kamarásokat és lakájokat ismersz,
' l e sohasem láttál semmit!
Károlyt Henrik: Semmi túlzás, doktor!
Dr. Jüitner: Ne vágj a szavamba, ezer
ördög! Én mondom, hogy még semmit
sem láttál. Se embereket, se diákokat,
se lányokat, ha nem is éppen ez a legfőbb
dolog... hiszen te még az utcán se mentél
végig egyedül..
Károly\ Henrik: Ez ugyan nem fontos.
Dr. JMtner: De igen, fiam, ez a fontos.
Csak az, hogy valaki egyedül jár az utcán
és szabad járnia! Gyere! (Indul, még egyszer megáll, boldogan teszi mindkét kezét
a herceg vállára.) Bizony, édes f'.am, álmélkodni fogsz! Heidelberg! Álmélkodni fogsz!
Nyisd fel a szemed, Karcsikám, látni fogsz
valami szépet, — nagyot, Heidelbergiet!
(Fiüggönyi. )
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Dörjelné: Bizony nincs.
Rüder: Arról szó sincs! Hol |a Katica?
Rüderné: Katica!
Riider: Jöjjön és segítsen. Micsoda felfordulás van itt!
Dörjelné (kiszól): Katica! Gyere, segíts!
Rüder: Ki kell vinni az asztalokat!
Semmi sincs rendben!
Rüderné (kiszól ) : Katica !
Ktítiöa (kiviil): Jövök már!
Rüder: A muzsikusok is segíthetnek.
Már mosit akarnak muzsikálni, almikor a
diák urak még itt sincsenek?
Rüderné: Iszen csak stimmöltek.
Rüder: Nekem az is muzsika. Dologra!
Zenész: Hová vigyük az asztalokat?
Rßder: Amoda a kertbe, mindjárt jobb,-a
a Neckar mellett. Elíil ülnek a svábok,
aztin a vandálok, aztán a szász-poroszok,
jobbra a szászbk és a vesztfálok, túlnan
pedig a rhenánusok. (Sóhajt.) Nem kis
munka, amig az ember valamennyit megjegyzi magának.
(Folytatjuk)
L'ART ET MÜDE V., Kálmán-utca 24.
Modell kalapszalon újdonságai állandóan
megtekinthetők. Modellek utáni alakitások
ís rendelhetők.

Harisnya és szövött
áruk Röster József, B u d a p e s t
V., Harminczad-utca 2, József-tér sarok

(Szín: A Rüder kerti korcsmája Heidelbergben. Alacsony falkerités zárja be a
kertet a Neckar-felé. A folyó tulsó partján
látszik a heidelbergi vár.)
ELSŐ JELENET.
Rüder Rüderné. Dór félné.
Rüder: Ez már sok ! Ez már sok egy embernek. Hol a Katica? Hadd segítsen!
Rjiderné: Ne légy olyan izgatott Rüder...
r.e veszítsd el a fejed !
Rüder: Hallgassatok! Fél nyolc, most
érkezeti meg a herceg a vasúton. A kocsi
minden percben ittlehet. A herceg meg
akarja nézni a szobát és meg akar vacsorázni, az|alatt meg 8 órakor idejönnek a
diák urak és azok is meg akarnak vacsorázni és inni akarnak, ma van a nagy
ismerkedő estéjük. Az asztalokat, meg a
székeket át kell vinnem a diák uraknak...
hogy birja ezt ki egy magányos korcsmáros?!
A zenészek (hangolnak).
Rüderné: Nincs Heidelbergben még egy
Korcsmáros, akinél egy eleven herceg lakik.

(JSlBí<fíií<3!Sí'?«l oiidulâciôral, manikűr, azepbCü
u U l ä y l U d f u i A U i ápolás és arcbajszálak eltávolítás:
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munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek
foglalkoztatásukról gondoskodom
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Legolcsóbban vásárolhat
j»
m mUasztalosnál, Andrássy-ut 60.
Ö C S I B l Csengery-utca sarok.
Cimre ügyeljen. Fióküzlet nincs.

Bútorok

hóigyeK arcúról, karjáról végleg kiirtja lelelősaeggel P © i i ä i
m f l l S Z a i a K a l *a*Olta, Andrássy-ut 38.1. .Miracle" hajeliávolitószer *zé
p m m M W — k ü l d é s e Utasítással. Szépségápolás, Szemölcsirtá». Hám'asztókurék. Hajfestékek. Fagykezelések. Kérjen prospectus».
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ÉLET

Szerkesztői Üzenetek

GMvirásarcfehéritőtel

(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást
s z e p l ő s , májfoltos, mltesszeres é s
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat,
zsíros arcnak kitűnő. Az arc szép, matt és
rajzokat nem adunk vissza s azok megüde lesz, mindent eltüntet, a kenőcsöt és pudert
őrzésére nem vállalkozunk.)
pótolja. Pontos használati utasítás mellékelve.
Vidékre diszkrét szétküldés. Ara 75 korona.
Ervin. 1. Gellérthegy-u. 1. 2. Nem tudjuk a
keresztnevét. 3, Igen. 4. Aréna-ut 64. — Botár, Erzsébet-lettrut 34
Muriéi. Az első és második kérdésére még
nem felelhetünk, utána kell nézni a dolognak.
3. 26. 4. Márton Miksa dr. 5. Egyelőre igen,
— Rajongó kislány. Az élomfejtéseket már
rég beszüntette a „Színházi Élet". De Krúdy
Gyula, az álomfejtő szívesen áll mindenki rendelkezésére. Tessék az álmát neki beküldeni.
Cime : Budapest, Margitsziget, Régi kastély.
Telefon: 18—08
— Kóródy Leó. Amint helyünk van, közölni
fogjuk. — G. Erzsike. Nem sokat, de hat év
Mint a halált,-alatt is annyit fejlődött, hogy jól érzi majd
magét ott. — Fogadalom. Nem adták. Varsányi sohasem játszott ott. — 20 leány. 1.
Egyelőre Balatonfüredre megy. 2. Már el is
utazott. 3. Nem jogos a szemrehányás, mert
már nincs szinésziskolájuk. Egy-két priváttanitványuk van csak, mi pedig, mint látni
méltóztattak, csak az iskolák növendékeit
intervjuvoltuk meg. — Epstein Joly. A főNaponta este 8 órakor
városban lakóknak nem postán küldjük el a
fővárosi _
a fényes juliusi
nyereményeket, hanem mindig szívesek fel' « K U S *
nagy műsor
fáradni érte a szerkesztőségbe. — T—i A—r.
csütörtök, szombat, vasár- £ i
Városliget
Tessék nekünk elhinni, hogy egyáltalában
ünnepnap délután 4 órakor
családi és gyermekelöadás
nincsenek „titkos drámaírók". Csak jó drámaTeleion 55—55
írók vannak és rosszak. Régen nem igaz,
hogy az irónak protekcióra, összeköttetésekre
van szüksége, csak akkor kerülhet szinre a
fővárosban. Nem igaz ez, kérem. Minden
direktor boldogan fogadja a darabot — ha jó.
De ez ritka eset. Tessék csak megpróbálni
valami szenzációs darabot irni és felvinni
akármelyik direktorhoz. Biztosan előadják. —
Harry. 1. Csak pár hét múlva válaszolhatunk
erre a kérdésére. 2. Nőtlen. 3. Bécsben. 4.
újdonságaink!
Benne volt a „Színházi Élet" multheti száműsorát kérje
l ü g y e i l
mában. 5. Pesten van. — Bakfis. Kertész
Mihály cime : Wien, Sascha Film ind. A.-G.
HANGSZER-OTTHON
VII., Siebensterngasse 31. — Esnapur hercege. 1. 2. Tessék tőle megkérdezni. Nagyon
szívesen válaszol a hozzá intézett levelekre. 3.
QRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZT,
ÍZTALYÁBAN
Berlin W. 62. Lutherstr. 21. 5. Az uj szezonban^
BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT
r 9. SZAM.

' GYŰLÖLIK
A POLOSKÁK
DITRICHSTEIN-t J.

c

Épp most

Hang-

megjelent

lemez

FEKETE MIHÁLY

50.000
ember látja
a Dunaparti korzón
esténként a

4 irányú

Iteklám Automata-Müvek
Iroda : Baross-tér 2. Telefon József 22—03.
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Színházi rejtvény

f

ÉLET

Brilliénsokat, gyöngyöket, régiségeket
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vess
Z Í K E L Y EMIL é h u a r é n
Király-utca 51.
S Ä S -

Lejátszott
mm törött
hanglemeiek megvétetnek
Megfejtési határidő: julius 22.
A megfejtést lapunk 1922. 31-ik számában közöljük.
A megfejtők között a következő dijakat
sorsoljuk ki:
I. dij : A »Jeruzsálem pusztulása,« cimü
'könyv, a szerző, Kóbor Noémi aláírásával.
II. dij : Somogyi Nusi autogrammos arcképe.
III. dij: Egy doboz »Flóris« csokoládébonbon.
IV. dij: Egy üveg Eau de Cologne »Fée'
Wittek.
A »Színházi Élet« 1922. 27-ik szómában
megjelent
rejtvény
helyes
megfejtése:
» Partner.«
Helyesen fejtették meg 978-ati.
Az első dijat Oltványai Ödönné (Nyíregyháza. Pontosabb címét kérünk), a második dijat Kelemen Mancika (SzékesfehérVár, Kégl György-utca 7.), a 1 airmadik
dijait Fischer Rolá (Budapest), a negyedik dijat Herz Gizi (Budapest) nyerték meg. — A vidéki
előfizetőknek
postán kiUdjük el a dijakat, a pestiek
jelentkezzenek
a szerkesztőségben
délután
5—6 óra között.
Szerkeszti : INCZE SÁNDOR
Kiadja a .Színházi Elet" v t .
Igazgató : KIRÁLY JENŐ
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : AnnoncenExpedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókja'.

WáHTOR ÉS

KELEMEN

VI.. Felsőerdősor 26. (Körönd mellett)

Telefonon Is megrendelheti

AZ UJSÁG-t

WÂGNER

\

hangszeiáruháráben

Wta-,

Bpest, VIII, József-körut 15
fc* Fiók : IX. Róday-utca 18.

Südfeld
Gyulává..
k

Ä Ä

tapétákban

Mi
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ZABNI, varrni tanltok

magántanulásra
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok.
Kalaptanfolyam külön, g Q g j g g j g ^ g j
tanfolyam müvirágkészitésre.
Károly-körut 10.
Legszebb

Legjobb

Legolcsóbb

PAPPAPP&P

UH

k á r p i t o s á r u , v a s és r é z b u t o r g y á r a
Szőnyeg, p o k r ó c , függöny
ágy- é« asztalteritőK, gyermekkocsik, nyugszékek,
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és
sátrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS
Budapest, VII., Erzsébet-körut 2 0
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán küldők

Telefonszámok: József 16.26, József 13*53

Poloska

és molyirtás

Telefon : József 10—72 és József 60—88.

FiSChGr VdCUUltl R.T.
V I I . , Dob-Utca 9 0 .

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

