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Nyaralás. 
a nyár alkonyát, szezon hajnalát. Nap-
barnitotta, nyári arcok vidáman hajolnak 
egymásfelé és a beszélgetés során, a nyári 
emlékezések közepette, lassan-lassan ki-
alakul már az uj szezon képe is. 

Ma már minden szinház előtt népes 
tábor beszélget délelőttönként, a próbák 
már csaknem mindenütt lázasan folynak, 

A kiskapu, a szinház ütőere. A színé-
szek kiskapuja, melyen „idegennek tilos 
a bemenet", melynek küszöbét csak a 
benfentes lépheti át, hogy aztán eljuthas-
son a kis bakfis lányok szines képzelete 
által csodásra festett birodalomba, az 
öltözők és a kulisszák világába. 

A kiskapu környéke árulja el legelőbb 

Csortosné és Csortos 
kis leányukkal, Máriával, Balatonfüreden. 
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1. Szirmai Albert és Gábor Andor. 2., 3. Qáborné Kökény Ilona, 
Gábor Andoréknál , Fenyőházán. 

Felhő Rózsi Marienbadban. Váradi Aranka édes apjával, Váradi Antallal, 
Nagymaroson, 3 nappal az esküvője előtt. 
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szünetekben pedig hangos a beszélgetés. 
A főtéma persze még mindig a 

nyaralás. 
A legboldogabb dabacsi lány. 

Gál Gyuláék Gödöllő gyönyörű parkját 
élvezték az idén. Hogy a kitűnő művész-
nek és feleségének jót tett a jó gödöllői 
levegő, azt legjobban bizonyítja az a 
képeslap, melyet Gödöllőről kaptunk. A 
„családi fénykép"-ről ketten hiányoznak. 
A két Gál fiu. Mindketten katonák és 
ugyancsak forró helyeken töltötték a más-
kor oly gondtalan és vidám nyári hónapokat. 

Karlsbad férfivendégei nemzetiségre 
való tekintet nélkül, hódolatteljes gyönyör-

ködéssel néztek mindig két elegáns hölgyet, 
kikről feljegyezhetjük, hogy Haraszthy 
Micivel és Rónay Licivel azonosak. 

Beregi Oszkár és Szerémy Zoltán a 
nyári szünidőt is munkára használták fel. 
Több rendkívül érdekes mozifelvételben 
vettek részt. A „Színházi Élet"-nek Dabacs-
ról küldték el fényképes üdvözletüket. 
De Dabacsról még egy levelet kaptunk. 
Egy „dabacsi bakfis" kérdi, hogy vájjon 
nem káprázott-e a szeme mikor abban 
az urban, ki tőle egy utca után érdeklő-
dött, Beregi Oszkárt vélte felfedezni. Mert 
ha Beregi volt, ugy ő volna Dabacs leg-
boldogabb leánya. A dabacsi kislánynak 
üzenjük ; tényleg Beregi volt. Személyesen. 

Balatonfüredi k é p e k . 1. Ivánffy Jenő és Wlassich Tibor. 2. Szenes Béla a „Színházi Élet" 
helyettes szerkesztője. 3. Varsányi Irén. 4. Bartos Gyula. 5. Pakots József. 



4. o ldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Gál Gyula és a felesége gödöllői nyaralójukban. Somogyi Nusi a Semeringen. 

Akik m o z i z t a k : 1. Beregi Oszkár. 

A Puci és a jázminok. 
A kékbodonyi kastélyban töltötték a 

nyarat Iiürthy György és a felesége 
Vizváry Mariska és mint a fénykép ábrá-
zolja, a kastély gyönyörű tornáca kellemes 
védelmet nyújtott a nyári meleg ellen. 

Tapolczay nyaralóban is Jojó lányára 

2. Kertész Dezső. 3. Szerémy Zoltán. 

a legbüszkébb, az <5 fényképét küldötte 
hát el. 

Várady Aranka a nagymarosi strand 
nevezetessége volt. Mellékelt fényképünk 
három nappal esküvője előtt készült. 

Gábor Andorék — Szirmay társasá-
gában Fenyőházán üdültek. Gábor Andor 
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Rónay Lici 1. Beregi Oszkár. 2. Szerémi Zoltán. Haraszthy Mici 
Karlsbadban. 3. Fenyő. 4. Kemenes. Karlsbadban. 

(Mozifelvétel Dabason) 

ugyancsak felhasználta a nyári hónapokat. 
Két uj darabot fejezett be. De a fenyő-
házai nyaralásnak más nevezetes eseménye 
is volt. A kedves és népszerű Puci kilépett 
az élők sorából. Puci kutya volt, de 
határozottan a legműveltebbek közé tar-
tozott. Tudásához nagymértékű szivjóság 
is járult, mit mi sem bizonyít jobban, 
mint az, hogy Puci nagyon szerette a 
virágokat, főleg a jázmint. Aki a virágot 
szereti, rossz kutya nem lehet — mondja 
a közmondás igen helyesen. Szegény 
Puci mindennek dacára átköltözött a 

kutyák jobbik hazájába, hol bizonyára az 
embereknek kell szépen sétapálcán át-
ugorni és egyéb kunsztokat csinálni . . . 

Beszélgetés Csortos Máriával. 

A csendes és előkelő finomságú 
Balatonfüredet egész sereg művész kereste 
fel a nyár folyamán. A tó parton, az 
illatos hársak alatt ott sétált Füred drága 
méltóságos asszonya, hű vendége Blaháné, 
ki szeretetteljes üdvözletét küldi a Szín-
házi Élet olvasóinak. A nyár legnagyobb 
részét itt töltötte Varsányi Irén is, család-

Király Ernő és felesége Solti Tapolczay Jojó, egy fa tetején Kiirthy György felesége 
Hermin a szolnoki szinház előtt. Kékbodonyban. Vizvári Mariska, Kékbodonyban. 
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jávai. A gyerekek eveztek, a művésznő a 
kormánynál ült, az ő csónakjuk siklott 
leggyorsabban tova a hullámos Balatonon. 
A Nemzeti-Szinházat Ivánfy Jenő és 
Bartos Qyula képviselték. Bartos szen-
vedélyesen horgászott, mindennap kifo-
gott néhány tucat apró halat a füredi 
macskák nagy örömére. A művészek 
között kell felemlitenünk, Füred kedves 
és bájos törzsvendégét SzaczeUáryné 
Hudacsek Nellit is, bár a színpadnak 
végképen bucsut mondott már. Hosszabb-
rövidebb ideig ott nyaralt még : Wlassich 
Tibor a kitűnő poéta, kinek „Világok 
tusáján" cimü legutóbbi verses könyve 
oly nagy feltűnést keltett, Garay Ákos, 
a magyar huszár-rajzok mestere, maga is 
huszár; Bruck mester, a kitűnő festő-
művész. A hegedűművészeket Kerékjártó 
Duci. a „Színházi Élet"-et pedig Szenes 
Béla képviselte. Balatonfüred legkedvesebb 
vendége azonban a kis Csortos Mária 
volt, ki rendkívül bájos édes anyja és 
népszerű apjának társaságában igen jól 
érezte magát. A tizenhat hónapos ifjú 

hölgy máris igen hóditó jelenség, amint 
dadája társaságában hosszabb sétára indul 
a füredi parkban. Kiküldött munkatár-
sunknak sikerült hosszabb beszélgetést 
folytatni Máriával, melynek folyamán a 
tizenhat hónapos kisasszony kijelentette, 
hogy nem szívesen ad intervjut, mert 
olyan tapasztalatai vannak, hogy újság-
írókkal nem érdemes szóba bocsátkozni. 
További lovacskázások folyamán mégis 
felmelegedett Mária és igen meggyőzően 
ismételte többször egymás után, hogy: 
Pancamári baba . . . 

Mikor megjelent Kelndorfer bácsi Füred 
legnépszerűbb amatőr-fotografusa, a kis 
kisasszony^ megkértük, hogy engedje a 
Színházi Élet számára lefotografáltatni 
magát. Az engedélyt megkaptuk és a 
képeket e heti számunkban közöljük. 

A felvétel után Márika kecses mosoly 
kíséretében ezzel búcsúzott: bübábü . . . 

A dada tolmácsolása szerint ez annyit 
jelent, hogy : igen jól érzem magam itt 
Balatonfüreden és üdvözlöm a „Színházi 
Élet" olvasóit. 

Érdekes : 
Minden színésznő „örök ifjú" 
Mire ötven éves lesz. 

* 

Budapesten összesen 
Hét a kislány 
Pontos a listám 
Ellenőrizheted te is lám. 
Mert Pesten : „Három a kislány" 
És „Négy a kis lány" 
Budán. 

* 

A „Hivatalnoklány" igazán 
Kivétel 
Mert hivatalnoklánynál ritka ilyen 
Bevétel. 

Egy szinészkatona szól : 
Most jönnek a jó darabok 
Ha otthon vagyok 
Nagy diadalokat aratok. 
Aratási szabadságot kérek kérem 
A télen. 

* 

Ön 
A Budapesti színházból 
Jön ? 
Ön 
Látta, hogy Feldéknél 
Mily nagy az öröm ? 
Ön 
Tudja-e, hogy villát fog venni 
Feld Mátyás Mátyásfeldön ? / 

Szenes ember. 

fl „ S z í n h á z i É l e i " 
a színházat kedueíő közönség 
nélkülözhetetlen lapja ! 
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Mivel a meteorológiai intézet 
hétfőre csúf időt jósolt, el vol-
tunk szánva arra, hogy ezen a 
rossz naponZugligetibefog néz-
ni hozzánk, mert a kedvezőtlen 
időjárás meg fogja akadályozni 
Kristálytavi fürdőzésében. De 
bármennyire elvoltunk készülve 
ilyeténképpen a megjelenésére, 
mégis meg voltunk döbbenve, 
mikor benyitott az ajtón. Va-
lami rejtélyes túlvilági miszté-

rium lobogott a szeme merev nézésében, 
két kezét messze kinyújtva tartotta maga elé 
és mindnyájunknak merően a szeme közé 
nézett. 

— Mi az ? — kérdezte riadtan az ajtóban 
a szerkesztőségi szolga, aki babonás ember. 

— A túlvilágról jövök, — suttogta Zugligeti 
borzadályos síri hangon. 

— Jézusmária ! — ordította a szolga és 
rémülten elrohant, másnapig nem is került elé. 

Talán elhunyt? Fogadja részvétemet! — 
igy szólt a segédszerkesztő, mint egyetlen, 
akire Zugligeti kísérteties megjelenése nem 
gyakorolt különösebb hatást. 

— Nem haltam meg, — mondta tompa 
hangon lapunk kitűnő barátja, — hanem a 
szellemekkel társalogtam. Fenn voltam egy 
spiritiszta szeánszon. Shakespeare meleg üd-
vözletét küldi az uraknak, úgyszintén Molière. 
Planquette azt üzeni Sebestyén Gézának, hogy 
a Rip előadásait nagyon köszöni, Hamlet pe-
dig gratulál Bereginek, mert Beregi jobb mint 
ő. Borgia Lukréciával is kezdtem beszélni, de 
otthagyta a szeánszot, mert randevúja volt 
Lenkey huszárszázadával. De ez nem fontos. Az 
a fontos, hogy beszéltem Schubert Ferenccel, 
aki egy rejtélyes mondatot irt le a táncoló 
asztalon a forinttal. Uraim, most is reszketek, 
ha rágondolok. Schubert a következőket 
mondta : „Felszólítom a Színházi Életet, hogy 
szerezzenek egy ingyen páholyt Három a 
kislány cimü darabom vigszinházi előadására 
a derék Zugligeti Edének, mert szégyellem, 
hogy Zugligeti még mindig nem látta a dara-
bot." Ezt üzeni önöknek a zseniális dalköltő 
a túlvilágról. 

— Menjen csak vissza, szólt a segédszer-
kesztő — és mondja meg Schubertnek, hogy 
hódolattal üdvözöljük, de a darabjához nem 
lehet szabadjegyet kapni, mert mindig tele 
van. 

— Nem mehetek, szólt komoran Zugligeti. 
— Miért? 
— Mert a széanszról eltűnt az ezüstforintos 

és a spiritiszták engem gyanúsítanak. Ilyen 
rosszindulatú emberek közé nem megyek. Ha-
nem szívesen eltávozom, ha az urak lehetővé 

teszik, hogy pénzért váltsak egy háromkoro-
nás jegyet a Schubert-darabhoz. 

— Mennyi kell? Három korona, az sok. 
— Egy korona kell csak, egy forintot 

Schuberttól kaptam kölcsön. 
Zugligeti megkapta a koronát és elment 

egy grammofonüzletbe. Itt válogatás ürügye 
alatt eljátszatta magának a Schubert-dalokat, 
aztán nem vásárolt semmit, hanem elment a 
kávéházba és rendelt Schubert emlékére egy 
üveg sört és lelkesen dúdolta : „Rád várok 
én ! . . . " 

művésznő 
gcmJ^wőfáóóf. 
Jól öltözködni, mindig nehéz volt, de most a 

legnehezebb. A művésznőnek nagyok a gondjai, 
hóditó utjának legerősebb fegyvere a ruha és 
ennek előállítása soha olyan nehézségekbe nem 

ütközött mint most. Az anyagot a parancsoló 
kényszerűségek korlátozzák és a ruhának mégis 
ízlésesnek kell lenni. 

íme egy egyszerű selyem ruha. Ősszel gyak-
ran találkozunk majd vele. 

Angela. 
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Három a kislány. 
A héten megindult a szezon. A Víg-

színház indította meg, amely kedden, 
Nagyboldogasszony ünnepén este ismét 
előadta a Három a kislányt és azóta is 
játsza állandóan telt nézőtér előtt. 

Első pillanatra szinte érthetetlen a 
biedermayer-operettjének ez a példátlanul 
tartós és szilárd sikere. A Vígszínháznak 
jóval nagyobb a nézőtere, mint az átlagos 
színházi nézőtér, egy táblás háza mint-
egy másfélszer annyit jelent, mint más 
színházé. A mult szezonban hetvenszer 
ment a darab (en suite, egyfolytában, amit 
a Vígszínház most csinált meg először), 
ez megfelel más színház 100 egymásutáni 
előadásának. Erre megindul az uj szezon 
— s ime a darab semmitsem vesztett 
vonzóerejéből, sőt a zene a nyár folyamán 
láthatólag még népszerűbb lett, ami nem 
F, lij. 

Pécsy Erzs i Sa rkad i Aladár 
(Médi) (Tschöll papa) 

Vígszínház. — „Három a kíslá«y". Mészöly felv. 

az embernek eszébe nem jut, hogy milyen 
darab is az a „Három a kislány." Ennél 
meghatóbb, kedvesebb, bájosabb darabot 
hosszú éveken belül nem irtak. Éppen 
most, mikor zaj, drámai erő, fordulat és 

Makay Margit — Grizi 

Vígszínház. — „Három a kislány". Mészöly felv. 

csoda. Aki a Balatonhoz utazott, azt a 
vizben a harcsák ezzel fogadták: „Rád 
várok én." Aki Ausztriába ment nyaralni, 
az átlag minden negyedórában hallotta: 
„Dein ist mein Herz." Aki pedig itthon 
maradt Pesten, az ezer meg ezergrammo-
fon, zongora, hegedű, suszterinas, zsur-
hölgy és cigánybanda sortüzében semmi 
mást nem hallott, mint a száz év multán 
friss és modern népszerűségre kapott 
Schubert muzsikát. 

A siker tehát példátlanul meleg és 
kiadós, de ezen csak addig a pillanatig 
lehet gondolkozni, vagy csodálkozni, mig 
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izgalom éppen elég van szinházon kivül 
is, sokszorosan jólesik átadnunk magunkat 
ennek a szelid, bájos mesének és ennek 
a csodálatosan enyhítő, megnyugtató, el-
ringató muzsikának. 

A darab sikerét aztán még egyszer 
akkorára fokozza az előadás sikere. A 
Vígszínház előadása egyszerűen ragyogó, 

Sarkad i Aladár 
(Tschöll papa) 

Vígszínház. — „Három a kislány". Mészöly felv 

éneklő Gábor József, Médi szerepében a 
bájos megjelenésű és gyönyörű hangú 
Pécsy Erzsi lett méltó utódja elődjének. 
Viszont Vendrey Ferenc és Mészáros Giza 
a Modern Színpadhoz szerződtek, helyettük 
tehát Sarkadi játsza Tschöll papát és 
Makay Margit játssza Grisi kisasszonyt 
az uj előadásban. Nem változott azonban 
a kedves és elragadó Schober báró : 
Csortos Gyula. Ő a régi, tehát ez is egy 
ok arra, hogy az ember még egyszer 
megnézze az előadást. 

* 

Két nappal a megnyitás után már a 
hetvenötös jubileumot ünnepelte a Víg-
színház. Szeptember elején meglesz a 
századik előadása annak a megejtő muzsi-
kának, amely éppen most száz éve született 
a Schubert szivében. 

minden egyéb méltatás csak a szavakat 
szaporítja. És mivel sokan vannak, akik 
már kétszer-háromszor is megnézték a 
darabot, most a publikum köréből egy 
ujabb offenzíva indul a pénztárak ellen : 
azoké, akik már látták a darabot, de most 
meghallgatják az uj szereplőket is.Környey 
Béla és Kosáry Emma operaházi szabad-
sága lejárván, a Vigszinház az uj szezont 
már uj Schuberttel és uj Médivel nyitotta 
meg: Schubert szerepében a pompásan 

G á b o r József Pécsy Erzs i 
(Schubert) (Médi) 

Vígszínház. — „Három a kislány". Mészöly felv. 
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Szomaházy verset ir. 
Novelláit és regényeit ezer meg ezer 

ember várja türelmetlenül. De azt ke-
vesen tudják, hogy Szomaházy István 
verset is irt. Pedig erre a versre is tü-
relmetlenül vártak. Még pedig Mátyásföl-
dön, hol egy jótékonycélu műkedvelői elő-
adáson Szomaházy leánya Ella mondta el a 
prológot. Édes apja verses prológját, me-
lyet a mátyásföldi nagy siker után, be-
mutatunk olvasóinknak is : 

Hölgyeim uraim, drága szép kis lányok 
Én vagyok a prológ, jó estét kivánok 
Nyári nagy melegbe didergek és fázom 
Most mértem meg: ötven fok a lámpalázam 
Nem használ ez ellen se kinin se doktor 
Fizika órákon éreztem ezt sokszor 
Vagy a füzetemben ha sok volt a hiba 
Ködös téli reggel ott az államiba 
Hiába Korányi, Rohrböck, vagy Szemere 
Ennek a nagy láznak nincsen ellenszere 
Akit elfog mázsás súlyt érez a torkán 
Egy orvosság van csak: a zugó tapsorkán 

Szomaházy István és leánya. 

Óh kedves közönség, jó bácsik és nénik 
Tekintsetek rám, mily félve állok én itt 
Szegény kicsi lányból jaj mi lesz belőlem 
Ugye egy kis tapsot nem sajnáltok tőlem 
Ugy érzem a taps most az egekbe szárnyal 
Versenyre kél széllel, daloló madárral 
S hegyeken, sikokon éjszakán keresztül 
Milljó katonának a szivébe rezdül 
Milljó katonának, puszták hideg mélyén 
Tűzeső lángjában, zord tengerek szélén 
Hol vérbe fürödnek a hősök, a dalják 
Ugy érzem e tapsot mindnyájan meghallják 
Sziklák havas ormán irdatlan pusztákon 
Fáradt szemüket, ha kerüli az álom 
Amikor véresen virrad fel a holnap 
Amikor mindnyájan csak haza gondolnak 
S ködfátylas, borongós hajnal szürkületben 
Kicsike gyermekük halkan odalebben 
S kezét összetéve, könnyezve igy gagyog 
Kenyérkét apuka, nagyon éhes vagyok. 
Drága jó közönség ki ülsz tapsra készen 
A kenyérke gondja rád hárul egészen 
Kenyérkét vár milljó kicsi gyermek szája 
Milljó kis gyermeknek te légy apukája. 
Kik véres csatákon ott küzdenek érted 
Hangtalan hangjukat ugyebár megérted? 
Mi dallal és tánccal, te szived hevével 
Ki sárga arannyal, ki ócska fillérrel, 
Gyermekét a hősnek, aki értünk vérez 
Juttassuk egy falat puha kenyérkéhez. 
Áldott az adója s áldott a kenyérke, 
Silány kis versemet bocsássák meg érte. 
És most hölgyek, urak drága szép kis lányok, 
Kezdődjék a játék ! Jó estét kivánok ! 

A Modern Szinpad 
főpróbája. 

Pénteken délután zajlott le a „Modern 
Szinpad" szombati bemutatójának főpró-
bája. A jobbnál, jobb számok és darabok 
egymásután sorakoznak a remek, szelle-
mes műsoron. A műsor persze a leg-
ismertebb és legkiválóbb irók és zene-
szerzők munkája, akiket mint sok szép 
sikert elért szerzőket ismer a pesti publi-
kum. Az uj műsor szerzői közt ott látjuk: 
Gábor Andort, Ernőd Tamást, Harsányi 
Zsoltot, Békeffi Lászlót, Balázs Sándort, 
és Egyed Zoltánt, a zeneszerzők közül 
elsősorban Szirmai Albertet; Nádor 
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Mihályt, Vince Zsigmondot, Perényi 
Bélát és Bertha Istvánt. A nagyszerű 
műsor kitűnő kis darabjai közt elsősor-
ban kell említeni „A szerződés" cimü 
kis drámai vázlatot, mely Egyed Zoltán 
munkája. A darab főszerepét Medgraszay 
Vilma játsza bűbájosán alakitva egy pesti 
színésznőt. Partnerét Varsa Gyula a 
Modern színpad uj igen tehetséges tagja 
játsza nagy szinpadi készséggel. Egy kis 
szerepben igen előnyösen mutatkozik be 
Homoky Paula. 

Gábor Andor nagyszerű szatírája az 
Uj adók kacagtatóan figurázza ki az uj 
adórendszert. A darabot Sajó, Boross, 
Gellért, Magyari és Bánóci játszák roppant 
mulatságosan. 

Rózsahegyi Kálmán a Nemzeti szín-
ház kiváló művésze ebben a műsorban 
két darabban is játszik, még pedig első-
nek Harsányi Zsoltnak „A bakter" cimü 
kis magánjelenetét adja elő, továbbá 
Békefíi Lászlónak „A tordai hasadék" 
című tréfájában játssza a főszerepet, egy 
műkedvelő bohózat irót. A darabban kívüle 
Békeííi László, Vidor Ferike és Bánóci 
Dezső játszák a főbb szerepeket. 

Hangulatos és nagysikerű képnek ígér-
kezik Gyóni Géza háborús jelenete a 
„Szibéria", melyben az összes férfi tagok 
részt vesznek. 

Gábor Andor, másik remek kis tréfáját 
„A cenzurá"-t Békeííi és Sajó játszák 
kitűnően. 

Balázs Sándor „Két tűz közt" cimü 
mulatságos kis jelenetét Boross Géza, 
Nagy Margit és Homoky Paula játszák. 

A phalansterben cimü kis tréfát, 
melyet Lengyel István irt,Békeííi, Gellért, 
Bánóci és a kabaré uj tehetséges tagja 
urmössy Anikó játszák. 

A szólók közül elsőnek a nagy és 
utólérhetetetlen müvészetü Medgyaszay 
Vilma szólóját emiitjük, aki megrázó erő-
vel adja elő Emó'd Tamás és Szirmai 
Albert remek háborús tárgyú dalát, amely-
nek címe : Verje meg az Isten, azon-
kívül végtelenül kedvesen és mulatságosan 
énekli Békeífi László és Szirmai Albert 
„Mi van eladó" cimü tréfás kupiéját. 

Kökény Ilona, Gábor Andor két nevet-
tető kupiéját adja elő a tőle megszokott 
kedvességgel. Vidor Ferike uj cseléd 

nótái hangos sikert avatnak. Sajó Géza, 
Somlyó Zoltán és Ernőd Tamás dalaival, 
a mulatságos Boross Géza, Gábor Andor 
és Harsányi verseivel szerepel az uj 
műsoron. 

Pécsy Erzsi és Lukács Sári a Modern 
Színpad két bájos és gyönyörű hangú 
énekesnője Somlyó, Reményi számával 
továbbá klasszikus dalokkal szerepelnek. 

Az egész műsor elejétől végig a leg-
jobbat, legmulatságosabbat és legszelle-
mesebbet nyújtja, amit eddig csak a 
Modern Színpadon láthattunk. A műsor 
összeállítása és a darabok nagyszerű ren-
dezése a Modern Színpad kiváló igazga-
tójának Dr. Bárdos Artúrnak munkája 
és érdeme. 

Kedves „Színházi Élet!" Amint 
elnéztem a mult szam nyaralási felvételeit, 
nagyon-nagyon megfájdult a szivem. Hát 
én nem nyaralok? Én csak vendégszereplő-
turnékra utazom? Rólam nem csinálnak 
üdülő felvételt? Felmásztam a háztetőre 
és napfilrdés közben lekapattam magam. 
Mellékelten küldöm nyaralási képemet. 
Ki áll amott a háztetőn? Én, a Színházi 
Élet régi barátja, Boross Géza. 
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Maga csak tudja Intim Pis ta?! 
— ezzel a kiáltással rontott Gizi és Kató 
a közelgő fiatal ember felé. Gizi és 
Kató jól nevelt felsőbb lányok, ked-
vesek és tehetségesek és rendkívül 
komoly, öntudatos fiatal hölgyek, mint 
ahogy egy pesti bakfis más nem is 
lehet mint komoly és öntudatos. Gizi 
és Kató nyár eleje óta Siófokon üdül-
nek és most kannibál éhességgel ron-
tottak kérdéseikkel Intim Pistának, a 
közismert közismertnek, a népszerű 
mindenütt jelenvoltnak, a csinos és ele-
gáns szinházi mindentudónak, ki a déli 
gyorssal érkezett. 

— Maga csak tudja Intim Pista ? . . . 
— Hogyne tudnám . . . Mindent tu-

dok . . . Parancsoljanak . . . 
— A Csortos — kezdé Gizi. 

Igen a Csortos — lelkendezik 
Kató, — igaz, hogy elmegy a Vígszín-
háztól ? Igaz, hogy egyik mulatóhe-
lyünkön fog fellépni ? Meséljen, mesél-
jen, hiszen maga csak tudja ? ! . . . 

— Ne ijedjenek meg, Csortos marad. 
Bár igaz, hogy erősen hívták. Sőt a 
szerződés ott van már a zsebében. 

— Mennyit ígérnek ? 
— Hatezer koronát egy hónapra. 

Szép pénz, de Csortos mégsem megy 
el . . . , 

— És Király Ernő ? Mesélik, hogy 
fellép az Apollóban . . . 

— Valószínű, hogy szeptemberben 
vendégszerepel majd a kabaréban, amíg 
a Királyban a «Csodacsók» megy, mely-
ben nem játszik. Rátkainak is megen-
gedte Beöthy, hogy a Jardinben fellép-
hessen. Negyvennyolcezer koronát jelent 
ez mindössze a kedves Rátkainak. 

— És Gomba ? Mi van a Gomba-
üggyel ? 

— Gomba-ügy? 
— Találkoztunk a Bözsivel és az ő 

unokanővérének sógora jóba van egy 
beavatott színházival és az azt mondta, 
hogy nem lép fel a Vígszínházban . . . 

— Már jelentkezett a direkciónál. 
Pontosan: szerdán délben . . . (-Na és 
most még egy újságot mondok!!,_ ]ad r 
lowker megérkezik Budapestre. Gábor 
józsef járta ki számára az engedélyt. 
Jadlowker internált ugyanis . . . 

— Megint sereg pénzt fog e lv inni . . . 
— Ellenkezőleg. Csomó pénzt fog 

itthagyni. Mert csak üdülni jön Buda-
pestre, Jadlowker ugyanis imádja Bu-
pestet és itt költi el legszívesebben a 
pénzét . . . A Fészekben már türelmet-
lenül várják a kártya partnerek. Mert 
a kitűnő művésznek a játékban nincs 
szerencséje . . . Nini a Tötössyék is itt 
vannak. Kezüket csókolom. Viszontlá-
tásra. 

Németh Juliska, 
az Apolló-kabaré tagja, Balatonföldváron. 
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SÖPi 
IMMIMMMnilMlliaMI 
HARSÁNY! ZSOLT EGYFELVONÁSOST. 

Jóska, magyar huszár führer - Rózsahegyi Kálmán 
Fritz, német gyalogos Huszár Károly 
Pincér - Bikeffy László 

(A Modern Kabaré 
előadásának szereposztása) 

A szinen 2 asztal tarka teritövei, egyik középen 
a másik oldalt.) 

PINCER 

JÓSKA 
PINCÉR : 
JÓSKA: 
PINCÉR: 
JÓSKA : 
PINCÉR 
JÓSKA: 
PINCÉR 
JÓSKA: 

PINCER 
JÓSKA: 
PINCÉR 
JÓSKA : 

PINCÉR 

JÓSKA: 

PINCÉR 
JÓSKA : 

PINCÉR 
JÓSKA: 

FRITZ 

JÓSKA : 

FRITZ : 
JÓSKA 

FRITZ : 

JÓSKA : 

FRITZ : 
JÓSKA : 

(Lézeng, majd leül egy a háttéren álló 
székre és szundikálni akar.) 
(bejön) : Aggyon Isten. Lehet hozni. 
Igenis vitéz ur, mit tetszik parancsolni? 
Bort öcsém, bort. 
Igenis három deci asztalit (megy kifelé) 
Mondja csak, izralita itt a korcsmáros? 
Igenis.. 
Akkor baj van öcsém S 
Antiszemitának tetszik lenni ? 
Nem én. Firer vagyok én öcsém, nem 
anteszemita. De nagy baj, hogy a 
korcsmáros izralita. Mert ahol izralita 
a korcsmáros ott körösztény a bor. 
Nálunk körösztény a korcsmáros, de a 
bora az zsidó, mert soh'sem látott 
keresztvizet. No hozzon hamar egy fél-
litert. 
Igenis (röhög.) 
Mit röhög, mint a fakutya ? 
Tiszteletbül. 
Tisztelje az öregapját. No hozza hamar 
az italt. 
Igenis, (elmegy és rögtön visszajön 
odateszi az asztalra a bort és poharat 
és tölt,) 
Mondja csak öcsém, itt mindig ennyien 
vannak ? 
Többet nem szolgálhatok. 
Akkor megint baj van ? ! Mer ökör 
iszik magában. 
Parancsoljon inni vitéz ur ! 
Jó van nó. Maga meg csak húzódjon el, 
ozt huzza tovább a bürt a fagyon. 
(bejön. Köszön) : Mahlzeit. . . (átmegy 
a másik asztalhoz.) 
Hé Kamerád, csak nem akarsz oda 
ülni ? Gyere ide a szövetségeshöz hé. 
Was den ich soll 'rüber kommen ? 
(Mutatja neki a másik széket) : Ide ülj 
le a ! 
Ja gerne. Bitte, (átmegy haptákba áll, 
a kezét nyújtja Jóskának) Fritz Fürpitz 
Manheim, erste Uhlaner Garderegiment. 
Há Nagy József Führer vagyok, (kezet 
fog) 
Es freit mich besonders (leül) 
Hé pincér adjon csak hamar még egy 

poharat a német sógornak, (mutatja a 
poharat) 

FRITZ : Né, né ich danke. Ich hab' bis jetzt 
bier jesofn ich will auch weiter bier 
saufen. 

JÓSKA: Mit akar e ? 
PINCÉR :Sört akar kérem szépen, sört. 
JÓSKA : Serte ? Hát hozzon neki sert. Ezt meg 

vigye vissza, (vissza tölti a pohárból a 
bort az üvegbe.) 

FRITZ : Veres ertegek ? ! Was ? 
JÓSKA : A bezony öcsém, még pedig a javából. 
FRITZ: Brave leute, hab' viel gehört von euch ! 

es freut mich euch kennen zu lernen, 
(szünet ) 

PINCÉR (behozza a két üveg sört, két pohárral 
és odateszi az asztalra.) 

JÓSKA (először Fritznek tölt) 
FRITZ : Ich danke, danke genuck. (mutatja, 

hogy elég) 
JÓSKA: De csak szijjad, ha kedveled, (majdnem 

teli tölti Fritz poharát, aztán magának 
tölt) 

FRITZ (mialatt Jóska a saját poharába tölt): 
Ich danke genuck, ah pardon. 

JÓSKA: Na szerbusz kamerád, (koccint) 
FRITZ : Prost lieber Freund. Es lebe hoch ! 

(iszik) Ah's schmeckt schön. 
(nagy szünet alatt mindaketten értelmetlenül bá-

mulnak a levegőbe.) 
JÓSKA: Szivar köll-e? Hé ! 
FRITZ (értelmetlenül) : Já. 
JÓSKA : Szivar, te ? ! 
FRITZ : Ach Gott's wird schon 'mal auswern. 
JÓSKA : Ez a (mutatja a szivart) nem köll ? 
FRITZ (nevetve) : Ach cigarre ? ! Ja das hab 

'ier (zsebibe nyul, keresi a szivart) 
JÓSKA (megfogja Fritz kezeit): Ne kotorász 

te! 
FRITZ : Aber ich habe bei mir. 
JÓSKA : Ne kotorász mán, ha mondom testvér. 

(megint vissza tartja Fritzet) Én vagyok 
a vendéglátó széles e hazában, (szivart 
vesz elő) Ezt szijjad komám ez nem 
olyan komisz, mint a tietek, mert a 
példaszó is azt mondja : „Az uri bol-
hától, meg a német szivartul mentse 
meg az embert az Isten" 

FRITZ : Ja, du haszt Recht, (elveszi a szivart, 
amit Jóska odanyújtott neki) Ach par-



14. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

don. (le akarja vágni a szivar végét és 
keresi a kését a zsebeiben, de nem 
találja) Pardon, haszt du'n Messer 
bei dir? 

JÓSKA (nem érti): Nem erős a', csak szijjad. 
FRIT7 : Né, né, (mutatja, hogy a szivar végét 

késsel szeretné levágni, hogy nincs-e 
jóS.kának kése?) ob du'n Messer hast, 
das da abschneiden? 

JÓSKA : Ahá ! Add csak Íííe. (leharapja a szivar 
végét és kiköpi) 

FRITZ ÍUtána kap » szivarnak és miután 
jóska leharapta elveszi) : hé, was 's 
den? (Szemüvegén keresztül nézi 
Jóskát, majd a szivart) Das hab' ich 
meinem Leben noch nicht geseh'n, 
Frizt mir da die hälfte Zigarre weeh. 
(egy darabig nézegeti, majd a másik 
végét veszi a szájába és rágyújt) (kö-
hög) bischen stark aber gut — schmäkt 
wie Paprika, (nagy szünet, a saját 
poharát teli tölti Jóska poharába csak 
egy cseppet mint az előbb) — Leider 
lieber Freund ich Sprech kén Wort 
Ungarisch ! . . . Ja. Aber du sprichst 
vielleicht etwas deutsch ? . . . Ja ! Ver-
stehst du och jarnescht deutsch? . . . 
ja ? (Mialatt Fritz ezeket mondja, Jóska 
értelmetlenül maga e!é bámul.) Ach du! 
hör mal Ze . . . Ze . . . Zemit . . . 
ma . . . ma . . . tiar ! 

JÓSKA : Semmit se tudsz magyarul ? ! 
FRITZ : Ja, Ja das wird es schon wohl sein. 
JÓSKA : No minket jól összeszövetsigelt az a 

menybéli atyaúristen, mert én meg a 
nimetet nem értem. Te kamerad ! Várjá 
csak ! (keresi a szavakat, gondolkozik 
és közbe az ujjával folyton magára 
mutat) 

FRITZ : Ja, ja, das ist es ! 
JÓSKA : Megáj csak! . . . Ik nik dájcs! 
FRITZ : Schade jammer schade, na's thut ja 

nichst wer' wem' uns schon verstän-
digen, pass uff. Prost lieber Freund ! 
Es lebe wech' (fölemeli a poharát és 
koccintani akar) 

JÓSKA : Inni az igen, azt tudok (koccint) szer-
busz. (isznak) Aztán milyen katona vagy 
te ? (lenéz Fritz lábára keresi a sar-
kantyút.) Lovas ? vagy gyalogos ? 

FRITZ (látja, hogy Jóska a földre néz, ő is 
lenéz, azt hiszi Jóska elvesztett valamit): 
etwas verloren ? 

JÓSKA (összeüti és pengeti a sarkantyút és 
rámutat Fritzre) : Ilyened nincs neked ? 
T e ? 

FRITZ : Ach sporn, ob ich sporn habe ? — 
No sporn habe ich kéné, ich bin doch 
von der der Infanterie ! 

JÓSKA: Baka? 
FRITZ ; Infanterist. 
JÓSKA: Dajcse baka. 
FRITZ : Preusze. Preusze. 
JÓSKA : Ahá. Hát jobb szerettem volna, ha lovas 

vagy, dehát egye meg a fene igy is jól 
van. Bizony pajtás minket is leszállí-
tottak a lóról, de azt mondom neked 

öcsém (itt Jóska aki eddig a közönség, 
felé fordulva ült, befelé fordul és rá-
könyököl az asztalra. Mikor ezt Fritz 
meglátja ugyanezt teszi, ugy, hogy a 
kép olyan, mintha diskurzusba vol-
nának elmerülve.) ha még egyszer lóra 
kerülök, ráerisztem a ló nyakára a 
kantárszárát és meg nem állok Szent-
péter városig. Te ! ! ! Isten az atyám, 
hogy ha odakerülök a muszka császár 
lánya mossa ki az ingem, gatyám ! 

FRITZ (egy darabig bámul mint aki egy szót 
gem értett és azt sem tudja, hogy a 
mon^A<<ának vége van, aztán hirtelen 
észbekap) : Was du nicht sachst wirk-
lich ? Das hält ich mir ; a r nichst je-
dacht ! 

JÓSKA: Te kamerád! (rámutat Fritz vaske-
resztjére) Hát ezt a meláliát hun sze-
rezted h é ? 

FRITZ : Ach ! Der Kreuz, das komscht von 
selbst, wenn mann sich richtich be-
nimmt. Etwas eine Afklärungssache. 
Ganz unbedeutend. 

JÓSKA : Aha ! Én is ugy ofklärung voltam, ezt 
a metáliát (vitézségi érmére mutat) 

FRITZ : Ach ja ! Die Tapferkeizmedaille brav 
ich hab' das schon bemerkt, sehr schön » 

JÓSKA: Hát asszongya egyszer a Böszörményi 
hadnagy ur (mikor beszélni kezd oda-
fordul Fritzhez és rátámaszkodik az 
asztalra. Fritz ezt látja ugyanugy tesz 
szembe fordul Jóskával és óriási ér-
deklődéssel hallgatja) hát aszongya, 
hogy menyek arra befele és nézzem 
meg, hogy mi az istent csinálnak arra 
felé a muszkák. Aszongya hallja-e ke' 
H Nagy József vegyen maga mellé hat 
embert. 

FRITZ (Erre mintha Jóska egy nagyszerű vic-
cet mondott volna hangosan hahotázni 
kezd. Jóska rábámul összeráncolja 
homlokát Fritz ezt észreveszi borzasztó 
zavarba jön, látja, hogy rossz helven 
nevetett és és kínos zavarban) : Ach 
pardon . . . pardon. 

JÓSKA: Majd a vigin röhögj, komerad. Had-
nagy urnák alásan jelentem mondom 
nem kell nekem hat ember csak a 
Szűcs István ides egy komám a' had 
gyüjjön velem. Aszongya a hadnagy ur, 
hát jóvan, csak vigye. Szólok a Szűcs 
István ides egy komámnak: hallja-e 
ke', kászolódjék ke' komám, mer' el-

' megyünk muszkafogdosásra. Hát aho-
gyan megyünk ugy befele az erdőn 
egvszerre csak ahogy ugy egy csetenős 
helyre érünk látom," hogy ott boga-
rásznak a muszkák. (Jóska élénk gesz-
tusokkal kiséri az előadást Fritz pedig 
minden mozdulatát tekintetével követi, 
mintha abból akarná megérteni az el-
mondottakat.) Hé mondom, megálljon 
ke' komám, ezeket most bekerijjük. (A 
bekerítést mutatja. Fritz szemével körbe 
követi) De a komámba nagy volt a 
virtus oszt elordijja magát : hajrá, hajrá 
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JÓSKA : 
FRITZ : 
JÓSKA : 

FRITZ : 

JÓSKA 

oszt neki. A tizenkét muszka, mer vó- FRITZ : 
tak vagy tizenketten, usgye el kezdenek 
rohanni, de kettő a meg íppen nekem JÓSKA 
fordult, oszt ekezdett piszkáni a pipá-
val az orom alatt, mondok vigyázz 
öcsém, de ü csak tovább piszkál. Én FRITZ : 
oztán ki a kardot, ozt a négyvágást 
egyett jobbrul, egyet balrul (nagy svung-
gal mutatja a vágásokat Fritz megijed 
és a sört hogy le ne üsse Jóska, hamar 
arréb teszi) Hát kerüt fordut aztán a 
dolog, sehunse' találtam a muszka fejit. 
Ahogy ozt körülnézek látom, hogy ott 
fekszik a feje a fődön. Mondok oztán 
ládde mér kezdői ki az öregebbel. így 
ofklérungoltam ezt a metáliát. 

FRITZ : (Egy darabig értelmetlenül bámul, mint 
aki egy szót sem érlett aztán észreve-
szi, hogy az elbeszélésnek vége van, 
hirtelen) Ach ! Wundervohl sehr in-
tressant. Wirklich. Schade dass ich 
kén Wort davon verstanden habe aber 
sehr intressant! Meine jeschichte na-
türlich war ganz änderst. Also pass 
mahl' uff ich währ's dier erzählen. 
Also wir waren eben nach'n Mittags-
brot, da gingen wir auf einer Patru-
ille. Auf ehnmahl kommen wir mit 
franzaeusen entgegen, ach aus fran-
zaeusen, zwé zuaven, so eine Art 
schwartzen, kenst doch die schwartzen 
Zuaven, also kommen mir zwé Schwar-
tzen entgegen. Grad' Recht, denk' ich 
mir é'n Schwartzen hab ich schon 
nach'm Mittagsbrot jehabt die zwé 
nähm ich mir och noch und bin Ihnen 
mal' tüchtich über die Schnautze je-
fahren. Das war meine Aufklärung. 
'Ne nette jeschichte, was. 

JÓSKA: Hát t e . ez a Schwartz most nálatok 
van? Ösmerem, nagyon derék ember. 
Jól ismerem a mi falunkból árendás, 
nagyon derik izralita ember, (kis pauza) 
Nahát az isten éltessen tesvir, éltes 
sen, hogy mentül többen legyetek, — 
ti is de mink is az ántiját. No szervusz ! 
(koccintanak) 

FRITZ : Ja, ja ! Prost, es lebe hoch ! Und hof-
fentlich wird unsere Freundschaft län-
ger dauren, wie das Bier hier was wir 
ausjesoffen haben. 

JÓSKA : Nekem beszélhetsz akár a beteg tótnak 
(röhög) 

FRITZ : (Aki azt hiszi, hogy Jóska viccet mon-
dott, szintén jóizüen udvariasságból 
nevetni kezd.) Also prost. 

JÓSKA: Megájj csak (nézi a saját sörét mintha 
látna benne valamit) mi az Isten ez ! 
Légy-e vagy dugó ? (mutatóujjával be-
lenyúl a sörbe kivesz belőle egy kis 
babot és a földre csapja. Fritz ezt 
látja megijed, hogy az ő sörébe is 
bele akar nyúlni arréb tartja sörét.) 
A tiedbe nincs, had látom (bele akar JÓSKA 
nyúlni Fritz sörébe, Fritz hirtelen el-
kapja és a szék alá tartja sörét ) 

FRITZ : 

JÓSKA : 

FRITZ : 

JÓSKA : 
FRITZ : 
JÓSKA : 
FRITZ : 
JÓSKA : 
FRITZ : 
JÓSKA : 
FRITZ : 
JÓSKA : 

FRITZ : 
JÓSKA : 

FRITZ : 

Ach né um jottes will'n. Das ist tadel-
los. Wunderbahr. 
No hát akkor szerbusz, (nyújtja poha-
rát koccintásra Fritz hirtelen odakoc-
cintja és elkapja.) 
Prost ! (mielőtt iszik még a szemüveg-
jén keresztül odakacsint, hogy Jóska 
iszik-e már, aztán maga is iszik. Ivás 
után poharat vissza akarja tenni az 
asztalra, de eszibe jut, hogy Jóska 
talán mégis belenyúl a poharat ölébe 
veszi és egy darabig ugy beszél.) Es 
ist doch intressant lieber Freund, dass 
du och mit den Schwartzen zu thun 
jehabt hast. Das sind graussame Leute. 
Az a nagyon derik ember. 
Schurken, kanaillen das sind sie, ja. 
A bijon a vót az apja is, üsmertem. 
Ott lakott az alvégen. 
Aber das thut ja nichst. Wir haben 
ein jedicht welches da : (gesztusával 
önkénytelenül Jóskára mutat) Wer nie 
sein Brot mit Traenen als . . . 
(Közbekiált :) Megállj öcsém.,Trén volt 
az öregapád, de nem én. Én huszár 
vagyok, nem trén. No, no, hát csak 
vigyázzunk a szóra öcsém ozt ne sérte-
gessük egymást, mer' szövetsig ide, 
szövetsig oda, oztán maj' szájon kaplak. 
(Közben az ujjával fenyeget.) 
Azt hiszi, hogy Jóska a feketéket fe-
nyegeti, a zuávokat.) Ja, ja die be-
kommens noch von uns da sind wer" 
noch lange nicht fertig. 
No, no hát csak azért mondom, (megint 
fenyeget.) 
Ach Gott né. Da kommen wir noch 
hin. Da jehn wir noch fesste druf. 
Te komerád, tudsze valami uj nótát. 
Was? 
Nótát ! 
Ich versteh' nicht. 
Megállja csak (gondolkodik) Nóten. 
Was ? Ob ich die Noten kenn' ? 
Az a! Nőtlen. 
Ja du meinst ich soll dir' was singen. 
Noten ! Az istenit az értelmetlen fejed-
nek. 
Tralalala ? 
Az, az éneköni. (bólint a fejével, hogy 
igen). 
Aso pass uf. Ich werd' dir ein schönes 
altes deutsches Lied singen : (énekel) 
Nein, nein sie kommt nicht mehr 
Sie ist beim Militär 
Schön ist die Jugendzeit 
Sie kommt nicht mehr. 

Refr.: 
Schön ist die Jugendzeit 
Sie kommt nicht mehr. 
Schön was? 
(Nagyot köp): Nem ilyen kudus nótát 
gondolok én. (Fejivei bólogat.) Hanem 
valami jó nótát 
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FRITZ : Ich soll dir's noch'mal singen? 
JÓSKA (megint bólogat) Valami jó nótát. 
FRITZ : Allso pass uff : (énekelni kezd) 

Nein, nein sie kommt nicht mehr 
Sie ist b e i m . . . . 

JÓSKA (Közbevág): Megállj te! Ne nyikorogj 
az ántiját. Hadd abba. 

FRITZ : Soll ich's nicht singen? 
JÓSKA : Ott egye meg a fene a magját is a hun 

van majd én danolok neked. 
Oztán ha attul meg nem indulsz, hát 
nem vér van az ereidbe ha' zupa. 

FRITZ : Zupa ? Zupa. Kolossa l . . . das ist ein 
feines ungarisches Wort, Zupa (Bor-
zasztóan mulat és kacag.) Allso Zupa. 
lass' hören. 

JÓSKA: Hát ide hallgass : 

Idesanyám ha bejön, 
Idesanyám ha bejön kend Egerbe 
A kaszárnya ablakán, 
A kaszárnya ablakán hej nézzen be 
Hej de ott lát engem 
Komisz üngbe gatyába 
Göndör hajam rövidre, 
Göndör hajam rövidre lesz levágva. 

(ének alatt Jóska eleinte fenyegető 
mozdulatokat tesz, sapkáját félrevágja, 
majd az asztalt kezdi csapkodni. Fritz 
a fenyegetésektől fél, elhúzódik, maid 
mikor Jóska az asztalra csap felkapja 
a poharakat, ölibe veszi, majd mikor 
újra az asztalra akar csapni, hirtelen 
mozdulattal a két sörös üveget is fel-
kapja.) 

FRITZ (ének után) (egy darabig bámul, várja, 
hogy vége van-e már az éneknek): 
Fertich ? . . . Ja wunderbahr. Ich ver-
steh' nur nicht lieber Freund zu was 
ist diese Pufferei da immer. Das hab' 
ich in meinem Leben noch nicht geseh'n. 
Ez ám a nóta öcsém, nem az a tiétek. 
Aber lieber Freund. Den text müsstest 
du mir bischen übersetzen. Was das 
deutsch bedeutet? 
(ránéz Fritzre szót sem ért) : Ehe. 
Was das deutsch bedeutet, was du 
hier jesungen hast? 
Ehe. 

JÓSKA : 
FRITZ : 

JÓSKA : 
FRITZ : 

JÓSKA: 
FRITZ : 

PINCER 

FRITZ : 

JÓSKA : 
PINCÉR 

übersetzen was der Herr College hier 
jesungen hat? 
(értelmetlenül bámul, mint aki semmit 
sem értett belőle). 
Ach pardon das war ein bischen zu 
schnell. (Lassabban ismétli.) Was das 
deutsch bedeutet, was der Herr College 
hier gesungen hat? 
Mit akar ez ? 

Ach ! Donnerwetter. Das ist ein Jammer. 
Wie soll ich mich denn da mit den 
Verständigen? Ach ja. Ober! Ober! 
Kommen Sie 'mal herein bischen. 

PINCÉR (Ásítva bejön). 
FRITZ : Reisszen sie doch das Maul nicht so 

auf. Sie sprechen doch wohl etwas 
deutsch ? 

PINCÉR : Ja. 
FRITZ : Aber verstehen sie doch alles ? 
PINCÉR : Ja natürlich. 
FRITZ (nagyon gyorsan beszél) : Also hätten 

sie die Liebeswürdigkeit mir ein bischen 

Hogy mit tesz az németül, amit a vitéz 
ur danázott? 

JÓSKA : A fene jobban tudja, hát honnan tudjam 
én azt. 

PINCÉR : Hát mit tetszett énekőni ? 
JÓSKA : Azt hogy (megint hadonászni kezd) : 

Idesanvám ha bejössz, ides anyám . . • 
FRITZ (megijed) : Ach bitte lass das. Nich' 

um Gottes will'n. 
PINCÉR : Ich weiss schon. 
FRITZ : Aber bitte Herr Ober, ohne diese Puf-

ferei wenn ich bitten darf. Das hab' 
ich schon verstanden. Nun also los. 

PINCÉR (kicsit gondolkozik, aztán kezdi): 
Liebe Mutter wenn du kommst, 
Liebe Mutter wenn du komms in Eger. 
In den Fenster der Käsern, 
In der Fenster der Käsern 

[schau du hinein, 
Dort s est du mich 
In Kommiskleid, hejde gezogen 
Meine Hare kurz um gut. 
Meine Hare kurz um gut 
Hejde asszongya, hogy — geschoren. 

FRITZ (az egész ének alatt csodálkozással 
figyelt, mint aki semmit sem ért az 
egészből) : Ach herrlich aber da hab' 
ich erst Recht kén Wort verstanden, 
(borzasztóan mulat.) Aber jarnescht. 
Bei ihm (Józsira mutat) hab' ich noch 
mehr verstanden. Bei ihm hab' ich 
wenigstens die Pufferei verstanden, da 
aber jarnescht. Sagen sie Herr Ober, 
war das deutsch ? 

PINCÉR: Aber natürlich. 
FRITZ : Ach so, da hab' ich wahrscheinlich das 

deutsche schon bischen verlernt. Ich 
war' jetzt 18 Monate unten in Sörbien. 
Hab' schon bischen das deutsche yer-
verjessn. Aber sagen sie Herr Ober was 
bedeutet das deutsch hejde? Hejde? 

PINCÉR : Hejde, he jde? . . . — Hejde, hejde, — 
ist hejde, hejde. 

FRITZ : So sehen sie das ist einfach. Das hab' 
ich mir sofort gedacht. Allso ich dank' 
Ihnen recht schön. Für ihre Mühe. 

PINCÉR (kezeit tartja, mutatja, hogy borravalót 
vár) 

FRITZ (kezet fog vele) : Danke, danke. 
PINCÉR (ironikusan) : Ich danke auch. 
FRITZ : Bitte, bitte, (újra kezet fog). 
PINCÉR (nagyon udvariasan) : Menjen ki a pofád 

a divatbul. 
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FRITZ : Bitte, bitte, es hat jarnescht zu sajen. 
(pincér el.) allso wirklich schön war 
das Lied, aber nicht so schön wie 
witzig. 

JÓSKA : Ez az Itzig ez a sógora a Schwartznak, 
ez már nem olyan becsületes ember, 
mint a Schwartz. Vettem tüle egy taj-
tékpipát és kisült róla, hogy paszulyból 
volt. Alija ember az. Megmondhatod 
neki, ha összejössz vele, hogy elibem 
ne kerüljön, mer' ugy összepofozom, 
hogy akkora lesz, mint az öklöm. (Az 
öklét mutatja). 

FRITZ (szintén az öklét mutatja) : Klömmö. .. 
klömmö . . . klömmö, das ist wieder 
ein feines ungarisches Wort, (borzasz-
tóan kacag.) Klömö . . . klömö . . . zupa, 
zupa — hahaha. 

JÓSKA: Te komerád ! Iknoten. 
FRITZ : Ja, ja es soll mich' freuen. 
JÓSKA; Ik noten, — aztán marsch, (ujjával 

kifelé mutat). 
FRITZ (Magára érti a kiparancsolást, harago-

san és sértetten) : Wie meinst du denn 
das ? 

JÓSKA (megint mutatja) : Marsch. 
FRITZ : Das versteh' ich nich'. 
JÓSKA (mutatja mindkettőjüket) : Marsch. Ik 

noten, aztán marsch. 
FRITZ (Megérti.) Ach so (fölkacag) wa' jen' 

wech. 
JÓSKA: Marsch! 
FRITZ : Das heist deutsch wa' jen' wech. Nich' 

Marsch. 
JÓSKA (dacosan, orditva) : Marsch ! 
FRITZ : Allso jut, du marsch, uch ich je wech. 

Ist mir och Recht. Allso lass hören. 
JÓSKA (énekelni kezd és megint fenyegetni). 
FRITZ : Ach Jott ! Der fängt schon wieder an. 

(leteszi a szivart, elhúzódik). 
JÓSKA (énekli) : Hármat rikkantott már, hármat 

rikkantott már (felemeli a kezét, mintha 
az asztalra akarna csapni. Fritz elkapja 
hirtelen a két sörös kancsót és elhú-
zódik) a rigó, a rigó — hejde — a 
rigó. (Jóska leereszti a kezét. Fritz 
lassan visszaállítja az asztalra a sört.) 
Nem parancsol nékem, nem parancsol 
nékem hejde a biró, a biró, hejde a 
biró. (Hirtelen nagyot csap az asztalra, 
Fritz megijed, föl akarja kapni a poha-
rakat, a sajátját azonban leüti, föl-
veszi). 

FRITZ : Bist denn du verrückt, das ist dpch 
Blöd, jetzt ist das janze Bier kaput, 
(elfordul Jóska poharából a sört át-
tölti a sajátjába, Jóskának visszaadja 
az üres poharat, a telit maga elé teszi.) 

JÓSKA: Majd parancsol Ferencz József a csá-
szár. 

FRITZ : Ach Franz Josef der Kaiser (föláll hap-
tákba vágja magát, kancsóját magasra 
emeli) erlebe hoch, hoch, hoch ! (az 
egész sört fenékig kiissza a poharat 

pedig megfordítva az asztalra teszi.) 
Ach siest du das war ein wunderbahres 
Lied. Schön patreotisch, sollche Lieder 
haben wir preusszen sehr jerne — ... 
aber du Lieber Freund, wenn wir 
schon so schön beisammen sind' thu 
mir eine Gefälligkeit. Ich habe sehr 
viel jehört von etwas ein Nationallied 
bei euch, ein Nationallied, mit dem 
Namen zieh . . . zo . . . zah . . . 
pardon ! Moment ich muss nur nach-
studieren wie das heisst . . . zo zo 
zodos, zados . . . 

1ÓSKA (nevetve orditva): Csárdás! 
FRITZ (utánozva Jóskát) Ja ja csárdás, das 

wird es wohl schon sein. Allso das 
klöme, klöme zupa, zupa mir. 

JÓSKA (föláll) : nohát megállj öcsém, megta-
nítlak én téged a csárdásra, olyanra, 
hogy olyant még az öreganyád sem 
látott (nagyot üt az asztalra). 

FRITZ (borzasztóan megijed s a söröskancsók 
után kap, de meglátja, hogy üresek, 
röhögve ő is elkezdi az asztalt pacs-
kolni ) : So jetzt kannst du puffen so 
lang wie du willst, wenn die Gläser 
lehr sind. So (borzasztóan veri az 
asztalt) Jetzt zseniert's mich nicht, 
jetzt kannst du so gar Kanonenschi-
essen (a lábával az asztalra üt) zse-
niert's mich och nicht, (borzasztóan 
kacag és az asztalról mindent levág) 

JÓSKA : Na kelj föl ! 
FRITZ : Ja natürlich. 
JÓSKA : Kelj föl ! 
FRITZ : Ja sicher. 

JÓSKA: Of (mutatja, hogy keljen fel) 
FRITZ : Ach so Nationallied selbst verständlich 

bitte, (föláll, haptákba vágja magát és 
szalutálva megáll) 

JÓSKA (elkezd táncolni Fritz csodálkozva nézi): 
Hát csináld te is. 

FRITZ : Was denn. 
JÓSKA : Hát csináld te is, mozgasd azt a nagy 

hasadat (mutatja neki, hogy ő is tán-
coljon) 

FRITZ : Ach so, ich soll och mit hupfen, bitte, 
ob zwar das hab ich och noch, nicht 
gehört, beim Nationallied herumhupfen, 
aber ich bitte ich werd's versuchen 
einen Preussen geht alles was orwillt 
Los! (Jóska táncolni kezd Fritz a figu-
rákat mind esetlenül utánozza végül 
mikor Jóska a földet veri négykézláb 
áll ugv veri a földet, majd a fejit) 

JÓSKA : Hé állj már fel te. 
FRITZ : Ach diese Patscherei ist kollossal. 

(továbbveri a földet) 
PINCÉR : Záróra Uraim ! (Jóska és a Pincér föl 

akarják húzni Fritzet) 
JÓSKA : Soh'se hittem volna, hogy ilyen jól 

megértjük egymást evvel a bolond 
némettel. 

Vége. 
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Déryné. 
A magyar szinészet küzdő korszakának, 

egyik elsőrendű csillaga a hires Déryné, 
1793. dec. 24 — karácsony napján — 
született Jászberényben. Az apja Sehen-
bach József, előkelő patikus volt. Akko-
riban divat volt a gyerekeket német szóra 
adni, igy került fel a kis Róza Pestre, 
ez volt döntő fontossággal egész pályá-
jára. A müveit, képzett leány itt ismer-
kedett meg a magyar színészettel, mely 
akkor a Hacker-szállóban nyomorgott. 
Tizenhét éves korában lépett fel először 
Láng Adám társulatánál, ahol 20 forint 
fizetést kapott, Széppataky Róza néven. 
À fiatal színésznő hamar népszerű lett. 
szép és iskolázott hangja megnyitotta az 
utat a közönség szivéhez. Abban a csak-
nem egyedül álló szerencsében is része 
volt, hogy a bécsi lapok is megemlékez-

tek a szerepléséről. Nagy dolog volt az 
100 év előtt. Egész fiatalon ment férjhez 
Déry István színészhez s röviddel ezután 
elkezdte vándorlását, végigjárta az ország 
valamennyi színtársulatát, Pesten, Székes-
fehérváron, Aradon, Miskolczon, Szombat-
helyen, Pozsonyban, Sopronban, Kolozs-
váron, Kassán stb. játszott. A közönség 
meleg szeretettel vette mindenütt körül, 
ő volt az első magyar opera-prima-
donna, úgyszólván neki lehet köszönni a 
magyar opera létrejöttét. Pest—Budán 
már jól ismerték mikor a Nemzeti Színház 
megalakult, Fáy András meghívta havi 
100 pengő forint fizetésre. 

Déryné az irodalommal is foglalkozott» 
vagy egy tucat szindarabot fordított, 
naplója országos hírre tett szert. 

Élete végére őt is elérte a magyar 
szinészsors, elfelejtették, a temetésén alig 
volt annyi ember, hogy feltudták volna 
emelni koporsóját a halottaskocsira. A 
miskolczi Szt. Anna temetőben fehér 
márvány sirkő jelzi a sírját: 

„Déri ístvánné Széppataki 
Róza magyar színművésznő 
hamvainak a nemzeti kegyelet." 

Gábor József — Schubert. 
Vígszínház. — „Három a kislány". Mészöly felv. 

Rátkai Gyuri, Rátkai Márton fia 
szintén művésznek indul. Rajzolóművész-
nek. Igaz, hogy ma még csak a pálya 
legelején van és az oroszlánkörmök szabad-
szemmel alig láthatóak, de máris szorgal-
masan rajzol. A „Színházi Élet"-nek el-
küldte egyik legsikerültebb alkotását, mely-
nek cime „A szövetségesek." 
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Az a kivételes siker, ami a Vigszinház 
Schubert-darabjának, a „Három a kis-
lányának osztályrészül jutott, nem maradt 
büntetlenül. Illetőleg talán nem is szabad 
büntetésnek minősítenünk egy olyan kedves 
és ötletes paródiát, mint a „4 a kislány", 
a Fővárosi Nyári Szinház vidám operettje. 

Aki csak éppen konyít a színpad 
technikájához, az is jól tudja, hogy nincs 
nehezebb, mint egy jó paródiát irni. 
Mindenesetre sokkal nehezebb, mint meg-
írni egy eredeti darabot. A paródiának 
ugyanis nem elég jónak, ötletesnek, vidám-
nak lenni, hanem még egy igen nehéz 
követelményt is teljesíteni kell a szerző-
jének — egy másik nagysikerű darabot, 
tehát olyat, amely már beférkőzött a közön-
ség szivébe, ki kell csúfolnia. 

És ez a feladat aztán éppen nem 
könnyű, mert csínján kell bánni a csufo-
lódással. Mert a közönség, ha már meg 
is szeretett egy darabot, igen szívesen 
nevet a rovására, de a paródia szerzőjé-
nek állandóan vigyázni kell, ne lépje át 
azt a határt, amelyet — ízlésnek nevez-
nek, a közönség ugyanis egy paródiával 
szemben kétszeresen ügyel erreésameny-
nyire mulat azon, hogy a szivéhez nőtt 
darabot kiparódizálják, éppen annyira 
érzékeny, ha az a paródia túlzásba 
megy át. 

A , 4 a kislány" mindenesetre szeren-
csés csillagzat alatt született. Megvan 
minden jó oldala, ami csak egy paródiá-

nak lehet, a rossz oldalak pedig egyszerűen 
hiányoznak. A darab szövegkönyvét két 
rutinos színházi ember: Vágó Géza és 
Tábori Emil irta. Mindketten eddig főleg, 
egyfelvonásos bohózatokkal szerepeltek. 

Tábori is, Vágó is szinészember, kitű-
nően ismerik a színpadi hatás titkait, 
avatott szemmel látták meg a „Három a 
kislány" kiparódizálható oldalait s ha 
lehetséges mondani, még avatottabb kéz-
zel irták meg a mulatságos és vidám 
paródiát. A három a kis lányt átültették 
pesti miljőbe, Tschöll papából újdonsült 
pesti milliomos lett: Protz hadsereg-
szállitó, felesége a Casino egyik táncos-
nője, Schober bárót, kit a Vígszínházban 
Csortos játszott, Csontosnak hívják. 
Schubertet a zeneszerzőt a paródiában 
Schubertkovitznak hívják. Nem nehéz ki-
találni, hogy ki az a népszerű dalszerzőnk 
kinek ötletes karrikaturáját adják a szer-
zők és akinek maszkját felöltötte a kitűnő 
Horthy. 

Az előadás igen jó. Lakatos Ilonka, 
Hornyai Jancsi, Vágóné, Bordás Rózsi, 
Postás Piroska, Herczegh, Ujj, H. Heltai 
mind egyformán igen ügyese . 

Barna Izsó zenéje egyenérlékü a darab-
bal és népszerűségre tarhat számot. 

A „4 a kislány" eléri célját, mert 
szövegében vidám, zenéjében populáris. 
A közönség minden előadását hálásan 
fogadta. 

Vágó Géza Tábori Emil, Barna Izsó. 

„Három a szerző — Négy a kislány". 
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Séta az Apolló-kabaré uj műsora körül. 

A Tinódi-szobrot övező kis parkban 
még legszebb pompájukban zöldelnek a 
fák, a kertecske pázsitját még forrón per-
zseli az augusztusi nap, de szemben, az 
Apolló előtti széles aszfalton már nem is 
az újra ébredő színházi élet képében 
gyönyörködünk, hanem mintha teljében 
állana már a szezon minden örömével, 
lázával és csillogó káprázatával 

A hirdető oszlopokon még meg sem 
jelentek az Apolló plakátjai, csak az új-
ságok első kommüniké-fecs'kéi röppentek 
fel, máris megindult a népvándorlás a 
Rákóczy-uti Apolló felé s mire elérkezett 
a pénteki megnyitás napja, csak azért 
nyitották ki a pénztárt, hogy a jövó'heti 
előadásokra árusítsák a jegyeket. 

Az Apolló előtti széles gyalogjárón 
olyan élénk most már délutánonként az 
élet és olyan nagy a sürgés-forgás, ami-
nőt csak a legdivatossabb színházak előtt 
látni néhanapján. Igaz, hogy népszerűség 
dolgában bízvást vetekszik az Apolló-
Kabaré akármelyik európai operett-szin-
házzal. A közkedvelt kitűnő kis műinté-
zetnek rendithetetlenül hü és hálás kö-
zönsége van, sőt rajongó habitüéi, akik 
a .zinészek oldalsó kapujánál lesik ér-
kező és távozó kedvenceiket és olyan 
lelkes ovációkban részesitik őket, mint 
aminővel a legünnepeltebb primadonná-
kat tünteti ki csak a népkegy. 

Bent az öltözőkben, valamint a néző-
teret körülvevő folyosókon és a hatalmas 
udvaron egymásnak örvendeznek a kedves 
és vidám művészek, aztán ha átestek a 
viszontlátás örömein, az udvaron álló 
kerti székeken vagy chaise-longne-okon 
heverészve folytatják tovább a nyári nap-
kurát. Pedig, hogy bőven lehetett részük 
benne nyári pihenőjük alatt, az rögtön, 
első tekintetre meglátszik rajtuk. Mintha 
csak valami afrikai színtársulat tagjai 
volnának, olyan barna mindeniknek a 
bőre. 

A legsötétebb csokoládé-színű vala-
mennyiük között Németh Juliska, akinél 
gyönyörűbb termetet aligha ölelt még 
körül a Balatonpart aranyló fövénye. 

Egészen különleges, érJekesen finom, 
igézetes szépségét még jobban emeli a 
barna arcbőr. A ragyogó tehetségű mű-
vésznő a balaton-íöldvári előkelő uri 
társaság dédelgetett kedvence volt a nyá-
ron és különösen az asszonyok imádták. 
Kipihenve, a gyönyörű vakáció emlékein 
merengve, egész lényéből szinte sugárzik 
a boldogság. Csupa aranyos vidámság és 
tele van a művészi ambíció lázával. Büsz-
kén újságolja mindenkinek, hogy nyolc 
kilóval gyarapította a földvári séjour s 
megerősödött fizikuma csak még fokozza 
munKakedvét. 

Kivüle legnagyobb udvara van az uj 
kollegának : az aranyhajú Lenkeííy Icá-
nak, akinek elbűvölő szépsége most éli 
virágzásának legszebb idejét. Lenkeffy 
Ica és az Apolló-Kabaré : ennél szeren-
csésebb találkozás el sem képzelhető. Az 
Apolló nagy és vonzó attrakciót nyert 
benne, a rózsaarcu művésznő pedig olyan 
színpadra talált, amely bájos egyénisége, 
nagyszerű táncművészete és pompás szub-
rett-talentuma előtt az érvényesülés tel-
jességét nyitja meg. Azonfelül partnert 
sem találhatna különbet, mint amilyent az 
Apolló-Kabaré nyújt neki, az elegáns 
Erdélyi Géza személyében. 

Nagy gaudiuinmal fogadták az első 
próbán a szeretetreméltó Haraszthy Micit 
is. Karlsbadban nyaralt, ahol pompásan 
megfogyott és most olyan szép, hogy . . . 
De hiszen látták! Micit mindenki szereti, 
ő a legdrágább szivü pályatárs és ő is 
szeret mindenkit. Nincs senki, akinek ne 
hozott volna valami kedves ajándékot, 
nem feledkezve meg még Simkónéról és 
a Sugicáról sem. Előbbi alatt Simkovicsné, 
a legderekabb színházi öltöztetőnő, az 
utóbbi alatt ped.ig a rokonszenves sugónő 
értendő. 

Kóváry, az Apolló népszerű Cincije 
naphosszat azzal a rejtélyes ajándékkal 

játszik most, amelyet Mici hozott neki 
'és amelyről még mindig nem tudja, hogy 
szivarszipka-e, avagy japáni legyező, vagy 
pediglen fogkefe. Annyira fúrta az olda-
lát ez, hogy zordon kételyeit a legpokolibb 
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UALIO MIUJ5ÁG 
A Beöthy színházak vidékéről rövid időn belül 

hangos szenzációk hírei ér-
keznek majd. Egyelőre még csak a lázas elő-
készületek folynak. A Magyar színházban még 
mindig zsúfolt házak hódolnak Márkus Emilia 
kivételes művészetének. A Király színház szeptem-
ber elsején nyitja kapuját. Strauss Oszkár bájos 
operettjével a „Csodacsók"-kal, mely nálunk 
még a bécsinél is kedvezőbb fogadtatásban 
részesült. A további szezon folyamán két nagy 
bemutató feltétlenül lesz, az egyik Kálmán Imre 
operettje, a másik pedig Zerkovitz Béláé melytől 
szintén sokat várnak az operett-piacon. A har-
madik Beöthy színház, a Népopera október 7-én 
kezdi az előadásokat. Első bemutatója szintén 
Strauss operett lesz. „A csokoládé-katona," mely 
az angol és német színpadokat egy forma nagy 
sikerrel járta be, nálunk is nagy reménnyel 
veheli fel a küzdelmet. A Népopera további 
programmján egész sereg bemutató és repríz 
szerepel, mert műsorán sürün fognak váltakozni 
a különböző darabok. 

Érdekes operaelőadás lesz kedden Budán. Sebes-
tyén Géza társulata a 

„Bohémélet"-et fogja előadni. Mimit és Musettet 
két vendég alakítja : Pálfy Boriska és Serák 
Mártha. 

Drégely Gábor már befejezte legújabb darabját, 
mely elé igen nagy érdeklődéstel 

néznek a színházi körökben. „A szerencse fia" 
•és „A kisasszony férje" nagy sikere után már 
az osztrák és a német színpadok is előlegezett 
bizalommal kötik le az uj Drégely-darabot, 
melynek „A vörös ember" a címe. 

A rézágy. Sokat szerepelt már a Vígszínház szín-
padján, de most már a szinlapon is 

fog szerepelni, még pedig a soron következő 
újdonság cime gyanánt. Telivér amerikai bohózat 
;z az újdonság, amelynek szereplői közt lesznek 
Góthné Kertész Ella, Haraszthy Hermin, Gom-
baszögi Ella, Csortos Gyula. Góth Sándor, Sar-
kady Aladár. Ezek a nevek is jelzik, hogy mily 
nagyszerű előadást remélhet a publikum. De 
akik azt várják, hogy sokat fognak nevetni, 
azokat csalódás fogja érni, mert — még többet 
"fognak nevetni. 

Somlay Arthur, a Nemzeti színház kitűnő színésze 
súlyos betegen feküdt az Uj-Szent János 

kórházban. A népszerű művész állapotában 
ujabban örvendetes javulás állott be, annyira, 
hogy .orvosai tanácsára fürdőre utazhat. 

Eredeti tiroli zenebohócok 
esténkint a 

D A M J A N I C H - K Á V É H Á Z B A N 
hangversenyeznek. 

Minek d o l g o z n i ? Harsányi 
András, lapunk kitűnő barátja 
ezidőszerint még csak harmad-
féléves, de logikában és be-

szélgetési svádában már tul tesz a na-
gyokon. Az ő saját logikáját jellemzi az 
alábbi történet. 

Az ifjú hős néhai nagyapjának, Vidor 
Pálnak, mátyásföldi kertjében azzal fog-
lalkozott, hogy zavarja az apját, aki a 
nyaraló terraszán dolgozott. Egy kicsit 
el-eljátszott még az ifjú ur azzal, hogy 
sót lopott és belekeverte a homokba., hogy 
sütni lehessen, vagy megfogott egy kis 
csirkét és pofozta, mert nem akart tán-
colni, vagy kávét öntözött a virágokra, 
hogy azok is uzsonnázzanak, de mind 
untalan odaszaladt az apjához, Harsányi 
Zsolthoz és nem hagyta dolgozni. Az 
apja kétszer-háromszor elküldte, a gyerek 
tiz perc múlva megint visszajött és mesét 
követelt a hétfejű sárkányról. Végre az apa 
elhatározta, hogy megmagyarázza a fiának 
a munka fogalmát: 

— Hallgass ide, fiam. Nem mesélhe-
tek, mert dolgozni kell. Darabot irok a 
Lengyel bácsival, azért kapunk sok pénzt 
és a pénzen mind ebédet fogunk venni. 
De ha nem dolgozom, akkor nem kapunk 
pénzt és akkor nem kapsz ebédet. 

A gyerek erősen elgondolkozott és 
elment játszani. Értsd : kaprot tépett a 
veteményes kertben és azzal megetette 
Joffre tábornokot, aki egy eldobott képes 
újságban volt látható. De ujabb tiz perc 
múlva már megint az apjánál volt a gyerek: 

— Apa, vedéi a nakadba. akarok lo-
vagolni. 

— Nem érek rá, fiam, megmagya-
ráztam, hogy muszáj dolgozni. 

— Dehod muszáj. Majd főzs ebédet 
a mama. 
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Elveszett a levél. 
Hegedűs Gyula levelet kapott 
a nyáron. Egy tollforgató 
urihölgy közölte vele, hogy 
egy bizonyos külföldi darab 

fordítási jogát megszerezte, de mivel a 
szerző is, ő is ahhoz ragaszkodnak, hogy 
a főszerepet Hegedűs Gyula játsza el, 
felkéri tehát ezennel a művészt, közölje 
a jövő szezonra vonatkozó terveit. 

Hegedűs párÉnap múlva rászánta magát, 
hogy tollat vesz a kezébe. (Mert Besnyőn 
ez igen-igen nagy feladat.) Válaszolni 
akart az urihölgynek, s ekkor vette észre, 
hogy a levelet elvesztette. Cím hiányában 
nem tudott felelni. 

A minap találkoztunk Hegedűs Gyulá-
val. A Nemzeti Szinház kitűnő művésze 
elmondta diskuráiás közben ezt az esetet. 

— Nagyon bosszant a dolog — tette 
hozzá — mert még azt a látszatot keltem 
az illető hölgy előtt, akit nem ismerek, 
hogy neveletlen ember vagyok és hanyag-
ságból nem felelek a levelére. Pedig min-
den sorra elvből a legnagyobb előzékeny-
séggel szoktam válaszolni. De hiába 
bosszankodom, most már úgysem tudom 
kinyomozni az elvesztett cimet. Hacsak 
Zugligeti, a maguk kitűnő barátja, nem 
talál valami jó ötletet ennek a dolognak 
az elintézésére. 

Megígértük, Hegedűs Gyulának, hogy 
Zugligeti lángelméjét rendelkezésére bo-
osátjuk. Mindjárt üzentünk is Zugligeti-
nek a New-York kávéház terraszára. Lapunk 
barátja megérkezett. Elmondtuk neki az 
esetet, mire ő rövid, de velős tűnődés 
után a következő hirdetés közzétételére 
kért fel bennünket: 

Zugliget i Ede 
felkéri azt a hölgyet, aki Hegedűs 
Gyulának fordítási ügyben levelet irt, 
közölje a cimét a Színházi Élet szer-
kesztőségébe. Bátorkodom^ fáradságért 
Hegedűs Gyula saját aláirásu arcképét 
felajánlani, csak a csomagolásért kérek 
mellékelni egy koronát. 

— Ezt nem tesszük közzé, — feleltük 
neki, — ezen a héten már kapott egy 
koronát. 

— Az sem baj ! — felelte Zugligeti. — 
Majd ha találkozom Hegedűs Gyulával, 
megkérem tőle. 

Azzal eltávozott. Mi pedig indíttatva 

érezzük magunkat a következő hirdetés 
közzétételére : 

H e g e d ű s Gyulát, 
a Nemzeti Szinház országos nevű 
művészét óva intjük, kerülje a talál-
kozást Zugligeti Édével, lapunk barát-
jával. 

Ezzel hirdetési rovatunknak ezt a 
részét lezárjuk 

A rögtönzés. Egy 
ismert és népszerű pesti 
művésszel esett meg ez a 
kis apróság, aki arról volt 

nevezetes, hogy a szerepeiben eszközölt 
ötletes rögtönzésekkel sokszor megnevet-
tette nemcsak a publikumot, hanem a 
kollegáit is. Még vidéki szinész korában 
történt, hogy akkori igazgatója ezekért a 
rögtönzésekért nagyon haragudott rá és 
pénzbüntetés terhe alatt szigorúan meg-
tiltotta neki az extemponizálást. 

Egyszer valami történelmi darabot 
játszottak és a második felvonás elején 
színészünk egy fehér lovon jön a szín-
padra. A ló egyszerű vidéki, hogy ugy-
mondjam kulturálatlan ló volt és paraszt-
szekérhez szokott állat, ugylátszik meg-
illette a nagy fény és aműlárma — elég 
az hozzá, hogy . . . szóval megtörtént a 
baj. A körülálló népség, katonaság zavar-
tan hátrált a ló mellől és kinos csend 
küvetkezett Színészünk azonban feddőleg 
megveregette a ló nyakát és igy szólt : 

— Hát te nem tudod, hogy nálunk 
tiltva van a rögtönzés? 

HAJSZÁLAKAT 
h ö l g y e k a r c á r ó l , k a r j á r ó l végleg ki-
irtja felelősséggel a „Miracle" törv. védett 

"éve?26" p o l l á k Saro l ta 
hajeltávolitó specialista kozm. intézete 
(Andrássy-ut 38. I. em. A Nagy áruházzal 
szemben). Ártalmatlan, fájdalom nélküli 
kezelés. Rögtöni h~*ás. Minden eddigit 
felülmúl ! ÓvakodjunK utánzásoktól. Vi-
dékre a szert utasítással diszkréten küldi 
Fogad egész nap . Szépséghibák 
kezelése. Arcgőzölés, a r cmasszázs 
a rcápo lás . — (12 évi működés . ) 

Te lefon 157—98. 

Benes Károlyné 
elsőrangú női divatterme 

m o s t K r i s t ó f = t é r S . j s a ü . 
Szabászati és varrótaninfézetében a beiratások 

már megkezdődtek. — Telefon 134—00. 

/ 
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A Nordisk nagy attrakciói. 
A világ vége. Zirkus Wolfsohn. 

A Nordisk márka közkedveltsége a 
jövő szezonban valószínűleg még nagyobb 
lesz mint eddig veit, mert a Nordisk Films. 
Co. Európának ez a leghatalmasabb film-
vállalata, a magyar közönséggel való 
közvetlen érintkezés kedvéért Magyaror-
szágon külön fiókot nyitott, amelynek 
révén a magyar piacot és közvetve a 
magyar közönséget, hogy ugy mondjuk, 
személyesen látja el termékeivel. 

Hogy Psylander, Rita Sacchetto, Dor-
rit Weixler, Max Landa, Gunna Tol-
naess és mások filmjeit csak a vállalat 
hozza forgalomba és csak az ő révén 
kerülhetünk hozzájuk, ez már közismert 
dolog. A nordisk azonban első szezonját 
•azzal akarja ünnepélyessé tenni, hogy 
nemcsak ezeket a rendkívül értékes és 
kedvelt normális slágereket hozza forga-
lomba, hanem a szezon folyamán hat 
vagy nyolc nagy attrakciót is megjelen-
tet, amelyek ugy rendezés, mint kiállítás, 
pompa és gazdagság tekintetében messze 
felülemelkednek az általános slágereken 
és valósággal emlékezetessé fogják tenni 
a Nordisk első magyarországi szezonját. 

A nagy attrakciók közül a vállalat 
eddig kettőt mutatott be a szakközönség-
nek, de mindakettő szinte páratlan sikert 
aratott, annyira tökéletes és nagyszabású. 

Az első „A világ vége" cimü gran-
diózus társadalmi dráma volt. A film 
cselekménye röviden a következő: Faust 
mérnök egy hatalmas bánya tulajdonosa, 
megismerkedik egyik munkavezetőjének 
leányával Dinával, akit feleségül vesz. 
Három éves felesége Róbertnak Dina, 
midőn egy világrengető esemény követ-
kezik be. Wissman tanár felfedezi, hogy 
egy hatalmas üstökös tör a föld felé, amelynek 
pályája valószínűleg találkozni fog a 
földdel és ebben az esetben Európa északi 
része, tehát épp az, ahol Róbert bányái 
vannak, el fog pusztulni, a meteorok 
hullása ki fogja pusztítani a vidéket. 
Mindenki készül azon a vidéken a véde-
kezésre, csak Róbert nem tesz bányate-
lepén semmi intézkedést, sőt épp erre a 
napra estélyt rendez a kastélyban. Ezzel 
az a célja, hogy — ismervén egy biztos 

barlangot — a nagy zűrzavarban aka-
dálytalanul odamenekülhessen feleségével. 
A bányatelepen lázongás tör ki, de ez 
Róbertet nem tériti el szándékától. Elér-
kezik a végzetes este, a horizonton 
vörös fényben ég az üstökös és a kas-
télyban áll a bál. Egyszerre megkezdő-
dik a meteorok hullása, a kastély ven-
dégei kétségbeesetten igyekeznek mene-
külni és menekül Róbert és Dina is, 
azonban Róbert számítása helytelen volt, 
a barlangba betör a tenger árja és el-
pusztulnak mindaketten. 

Nagyobb apparátussal nagyobb költ-
séggel és mesteribb rendezéssel még 
társadalmi drámát nem készitettek és ha 
van ami felülmúlja a „A világ végét", akkor 
az a Nordisk másik attrakciója a Zirkus 
Wolfsohns letzte Galavorstellung cimü 
hatalmas artista film. 

Akik még emlékeznek A haláljockera, 
azok fogalmat alkothatnak arról, hogy 
mi van ebben a filmben, amelynek fő-
szereplői ugyanazok és amely szintén 
cirkuszfilm, azonban sokszorosan felül-
múlja elődjét. Amit ebben nyújt a rendező, 
amit ebben produkál a kinematográfia, 
az a legmerészebb fantáziát is felülmúlja. 
Lehetetlenség elmondani ezt a sok me-
rész trükköt, azt a sok pompás rendezői 
ötletet, amely ezt a filmet a kinematog-
ráfia egyik legtökéletesebb művévé emeli, 
csak annyit kell megemlitenünk, hogy a 
rendkívül érdekes és izgalmas téma ke-
retében tanúi vagyunk egy csodásan 
idomított majom produkcióinak, egy 180 
méter magas gyárkémény megmászásá-
nak egy káprázatos pompával rendezett 
némajátéknak és végre egy borzalmasan 
grandiózus tűzkatasztrófának, amelynek 
közepette szinte halljuk a Wolfsohn-cir-
kusz gerendáinak recsegését, előttünk 
csapnak fel égig a lángok és előttünk 
hamvad el az egész hatalmas cirkusz. 

Már ez a két attrakció is elég volna 
ahhoz, hogy a Nordisk nevét, mindenki 
emlékezetébe vésse, de ehhez a két 
filmhez, még legalább négy ugyanilyen 
nagyarányú attrakció fog sorakozni, ame-
lyek szenzációi lesznek a szezonnak. 
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r\îun i KA. 
A Kinoriport bemutatója. A Kinoriport filmvállalat 

jövő héten tartja meghívott közönség 
előtt első bemutatóját, amelyen a jövő szezonban 
forgalomba hozandó magyar és külföldi szenzá-
ciókat fogja bemutatni. A Kinoriport filmvállalat 
a magyar kinematográfia történetében feltétlenül 
diszlapot fog megérdemelni, mert sokban, igen 
sokban hozzájárult ahhoz a nagy fellendüléshez, 
amely a magyar filmgyártás terén észlelhető. 
Modern gondolkodású, merész, de mindig művészi 
szempontokat szem előtt tartó vállalat ez a fiatal 
magyar filmgyár, amely eddigi produkcióit messze 
fölül fogja múlni a jövő szezonban. Magyar 
filmjeiről és külföldi filmjeiről még lesz alkal-
munk beszámolni, itt csak a gyár modernségére 
és ötletességére jellemzésül azt akarjuk felhozni, 
hogy elhozta Budapestre a németek egyik leg-
kedveltebb filmszinésznőjét, Leontine Kühnberget, 
aki itt a Kinoriport atelierjében három filmfősze-
repét fogja eljátszani. Az első Kühnberg-film 
cime „A világ csak hangulat" és benne Kühnberg 
kettős alakításban ragyogtatja hatalmas tehelsé-
gét Partnerei Somlay Arthur, Vándory Gusztáv, 
Kemenes Kálmán és mások. Ez a film is bemu-
tatásra kerül a jövő heti bemutatón. 

Asta Nielsen férjhez megy. Annak idején mi is 
közöltük azt a feltűnést keltő hirt, 

hogy Asta Nielsen elválik férjétől, darabirójától, 
rendezőjétől és felfedezőjétől Urban Gadtól, aki-
vel valósággal összenőtt a neve a közönség előtt. 
Most azt a hirt kapjuk Berlinből, hogy a válás 
törvényesen megpecsételtetett és Asta Nielsen 
eljegyezte magát Freddy Wingardt tartalékos 
teneerész hadnagy úrral. Asta Nielsen filmjeit a 
jövő szezonban már nem Urban Gad írja, viszont 
a kölcsönösség elve alapján Urban Gad filmjein 
már nem Asta Nielsen játssza a főszerepeket. 

Két „Kaméliás hölgy". A klasszikus irodalmi alko-
tások feldolgozása közben 

érdekes és pikáns szenzációvá fog növekedni az 
idei szezonban a Kaméliás hölgy, Dumas hires 
drámája, amelyet két gyár dolgozott fel filmre. 
Az egyiknek a főszereplője Clara Kimball Young, 
egy kiválóan értékes művésznő, akinek néhány 

HÖLGYEK senki el ne mulassza 
megpróbálni az or-

vosilag kipróbált á r t a l m a t l a n 
„Ravisant" hajeltávolitókrémetmely 
hölgyek arcáról, karjáról biztos 
sikerrel elhárít minden kellemet-
len hajszálakat. Sikerért garan-
tálok. — Számos köszönő levelek. 
Szétküldés diszkréten ára 10 kor, 
Archámlasztó, arckenőcsök k e b e l k r é m 

pouder és szappanok nagy raktára 
B O T A R R E G I N A KOZMETIKAI INTÉZETE 
B u d a p e s t , VII. k e r . , E r z s é b e t - k ö r ú t 34. s z á m . 

filmje már a szakkörök előtt a legnagaobb sikert 
érte el, a másikban pedig Francesca Bertini, a 
nagyszerű olasz művésznő játssza a főszerepet. 
Érdekes művészi versenyre lesz tehát kilátásunk 
ebben a szezonban a Kaméliás hölgy körül. 

Homunculus. A mesterséges ember problémája 
egyike a tudomány legrégibb, de 

egyszersmind örökké modern kérdéseinek. Ezt 
az örök problémát dolgozta fel a Deutsche 
Bioscop-gyár részére Robert Reinert kiváló német 
drámaíró egy sorozat drámában. A Homunculus 
egy mesterséges ember, akinek érzései egészen 
mások, mint az emberek érzései és igy állandó 
összeütközésbe kerül a világrenddel. Rendkívül 
izgalmas és a legklasszikusabb drámákra emlé-
keztetően lenyűgöző filmek lesznek e sorozat 
drámái, amelyeknek főszerepét Olaf Fönns, a 
pompás dán színész játssza, aki tökéletes alakí-
tást nyújt e filmben. Az első dráma október 2-án 
kerül bemutatásra a Mozgókép-Otthonban. 

Psilandernek, az elegancia nagymesterének lesz 
az idén egy olyan szerepe, ahol 

be fogja bizonyítani, hogy tud ő nem elegáns 
lenni és akkor is jól játszik. „A pusztai princ" 
főszerepében egy cowboyt játszik Psilander és a 
vígjáték nemcsak cselekményével és ötleteivel 
fog hatni, hanem Psilandernek ezzel a különös 
szerepével is. Megnyugtatjuk azonban az aggódó 
sziveket, végén a cowboyból mégis igazi, elegáns, 
hercegi Psilander lesz. 

A dolovai nábob leánya, Herczeg Ferenc hires szín-
műve, mint mult számunk-

ban megírtuk, elkészül filmen is. A Corvin-gyár 
most fejezte be a film felvételeit dr. Janovics 
Jenő vezetése mellett. A film férfi-főszerepét 
Csortos Gyula játssza. 

A második Jókai-film. A mult évi szenzációk közé 
közé tartozott Jókai Mór 

„Szegény gazdagok" cimü filmje. Most elkészült 
a második Jókai-film is, a „Mire megvénülünk" 
cimü örökszép regény megfilmesitése. A hatalmas 
magyar film főszerepeit a legkitűnőbb magyar 
művészek játsszák, élükön Beregi Oszkárral. A 
rendezés és fotografia dolgában a film elsőran-
gúan sikerült. A második Jókai-film zártkörű 
bemutatója jövő héten lesz. 

El fog késni, 
ha nem rendel azonnal egy 
hegedűt 16 drb felszereléssel 
12 kor.-ért. Szeptember 1-től 
ezen készlet 20 koronába fog 
kerülni. H e g e d ű készletek 
f i n o m kivitelben 20 koro-

nától 500 koronáig. 

WAGNER 
„ H a n g s z e r K i r á l y " B u -
d a p e s t , J ó z s e f - k ö r ű t 15. 
s z á m . Árjegyzék I n g y e n t 

- Előleg küldendő! -
„ W á g n e r " névre ügyelni ! 
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S Z I N H & Z I H E T 
Főudrosi 

N m t \ l nyári színház. viaimvinu/\z 
Három a kislány 

Énekes játék irta Willner és Reichert, 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét Schu-
bert Ferenc nyomán szinre alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek: 

Gábor József Schubert Ferenc 
Csortos Gyula B. Schober Ferenc 
Sarkadi Aladár Tschöll, udv. üveges 
Haraszthy Hermin Mária, a felesége 
Pécsy Erzsi Módi 
Honthy Hanna Édi 
Gerő Erzsi Hédi 
Mészáros Gizi Grisi Lucia 
Sziklay József Schwind 
Pártos Dezső Kupelwieser 
Fehér Artúr Vogl 
Tihanyi Zoltán Mayrhofer 
ifi. Ditrói Mór A gróf 
Kardoss Géza Brunéder 
Kemenes Lajos Binder 
Bárdi Ödön Novotny 
Győző Lajos Stingl 
Bogyó János Krautmeyer 
Csatay Janka Házmesterné 
Kürthy Sári Weberné 
Rozgonyi Ili Rézi 
Dénes Rózsi Róza 
Kalocsay Ferenc Hárfás 
Ráday József Énekes 
Balogh Klári Pikkoló 

Történik Bécsben, 1826-ban. 

r iAGftpÉh 

BEVONULÁSKORNE 
FELEJTSE OTTHON AZ EG LEO FOG-
PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÜR 
ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

nAGTAPilsZinU/iZ 
A névtelen asszony. 

( M a d a m e X.) 
SzinmU 5 felvonásban. Irta : Bisson. For-
dította : Bródy Miksa. Rendező : Márkus 

László. 
Személyek : 

Márkus Emma Jaqueline 
Törzs Fleuriot 
Vágó Noël 
Tarnai Raymond 
Z. Molnár Perrissard 
Réthei Merival 
Rónay L. Helén 
Virányi Laroche 

P. Márkus Emilia és Rákosi Szidi 
fölléptével. 

LADY FREDERICK. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Sommerset 
Maugham. Fordította : Bródy Miksa. 

Rendező: Vajda László. 

Személyek: 

Lady Berolles Frederick 
Sir Gerald' O Mara az 

öccse 
Fouldes Paradine 
Lady Mereston, Fouldes 

nővére 
Lord Mereston, a fia 
Montgomery kapitány 
Carliste tengernagy 
Kitty, leánya 
Madame Claude 
Inas 

P Márkus E. 
Vándori 

Z. Molnár 
T. Halmi M. 

Törzs 
Magyari 
Pártos 
Simándy I. 
Rákosi Szidi 
Kardos Andor 

S z í n h á z u t á n a N e w - Y o r h k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

Hízelgő dicsérő 
szó nincs elég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

é s 

DIANA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 
csak egyszer kell használni és 
a széppé varázsolt nő arcán 
önmaga hirdeti mindent felíil-
mulóértékét. — Szeplőks pat-
tanások egyedüli ellenszere 
valamint e l s ő r e n d ű kéz-
fehér i tő s kézápoló. Diana-
arckrém ára 1 korona Diana-
szappan ára 1 korona. Késziti: 
Diana Kereskedelmi Rt.,Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenüt t ! 

Hivatalnoklány 
Színmű 3 felvonásban. Irta: Ráskay Fe-

renc. 
Személyek : 

Bársony 
Molnár Aranka 
Sebesfyén Géza 
Ujj Kálmán 
Herceg 
Gajáry Márta 
Postás Piroska 
Tihanyi 
Horti 
Ujj Kálmánné 
Vágóné 
Bacsányi 
Bodonyi 
Jávor Gizi 

Hiday 
Magda 
Bot 
Horalek 
Fabatka 
Erzsi 
Jolán 
Ménesi 
Wexler 
Wexlerné 
Grecsákné 
Özv. Botné 
Linz 
Borcsa 

Történik ma, Budapesten. 

I. felvonás. Bot, a bankhivatal egyik 
osztályfőnöke, ráunt kedvesére Wexler 
bankár feleségére és a bank egyik gép-
iróleányára, Magdára vetette a szemét. 
Magda azonban tuiíni sem akar róla. 
Mikor aztán Wexlerné ugy festi le Mag-
dát Hiday, a bank direktora előtt, mint 
aki tőle Botot elcsábította, a hivatalnok-
lány leleplezi Botnak elkövetett erősza-
kosságait, inzultusait és tudtára adja a 
direktornak, hogy kilép a bankból. Hiday 
marasztalja, hogy hiszen Bot az, akinek 
a bankból távoznia kell, de Magda hajt-
hatatlan. A lány beszéde érvelése, szép-
sége megfogja Hidayt, barátságos kézfo-
gással vesz bucsut a lánytól intvén öt, 
hogy elkeseredésében nehogy valami bo-
londságot kövessen el. Botot pedig el-
bocsátja a bank kötelékéből. 

II. felvonás. Magda szót fogad Hiday-
nak; elkeseredése már elmúlt, lehiggadt. 
De azért a hivatalnoklányi életnek bucsut 
mondott. Elhatározta, hogy varrásból fog 
megélni. Csakhogy az a körülmény, hogy 
Hiday olyannyira pár t já t fogta, pletykába 
keveri ; azt rebesgetik, hogy a szeretője 
Hidaynak. Az mindenesetre igaz, hogy a 
különben nőkerülő bankdirektor valóban 
érdeklődik a lány iránt, és amikor rájön, 
hogy Bot továbbra is üldözi, Wexlerék 
pedig zaklatják, és amikor egyben teljesen 
megismeri a lány ritka nemes lényét, 
szerelemre gyullad iránta. A lány a ked-
vesévé lesz. 

III. felvonás. Magdának pompás élete 
van ; különös azonban, hogy fényes lakása 
mellett tart egy szegényesen bebutoro-
zott szobát is, ahol továbbra is varrogat. 
Hiday rájön. Mikor kérdezi, hogy miért 
cselekszi ezt, Magda megmagyarázza: ő 
tiszta pénzt akar küldeni falun lakó, rája 
szorult édesanyjának ; olyan pénzt, amit 
ő keres és nem amit a barátjától kap. 
Hiday, hogy az ő pénze is tiszta pénz 
legyen, feleségül veszi Magdát. 

S z í n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 
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F ő u d r o s i n y á r i s z i n h d z , 

NÉGY A KISLÁNY. 
Parodisztikus operett három felvonásban, 
írták: Vágó Géza és Tábori Emil. Zené-

jét szerzé: Barna Izsó. 
Személyek: 

Horti Schubertkovitz 
Ujj K. Báró Goderl 
Heltai Árpád Tisztula, operaénekes 
Fülöp Balambér, festő 
Herceg Protz, hadseregszállitó 
Hornyai Dodó, neje 
Bordás Edi ) ikrek, ) Protz 
Postás Piros Hédi ) 17 évesek) leá-
Vágóné Mädy, 40 éves ) nyai 
Torkos Pipi ) ikrek, díjtalan 
Salamon Pubi) segédfogalmazók 
Lakatos Ilona Eszmeralda 
Halmay Kertész 
Csortos Károly Antikvárius segéd 
Bacsányi Dodó mamája 
Koncz Öreg koldus 
Odry Rendező 

I. felvonás. Protz feleségül vette a 18 
éves Dodót, aki hires csillaga volt Casi-
nónak és egyébb éjjeli mulatóknak. Protz 
mit sem sejt Dodó múltjáról. A gazdag 
Protz minden vágya az, hogy három leá-
nyát köztük a 40 éves szende Mädyt 
férjhez adja, aki iránt a hírneves zene-
szerző Schubertkovitz melegen érdeklő-
dik, sikerül is eljegyzésig vinni a dolgot 
de egy kis incidens adván elő magát az 
eljegyzésen, ahol Schubertkovitz és Dodó, 
az anyósjelölt Macsicsot lejtenek, abbeli 
örömükben, hogy régi-jóismerősök. Protz 
és Mädy kétségbeesve látják aihelyzetet, 
de a pesti nők hódoló felvonu ása meg-
akadályozza a botrány kitörését. 

II. felvonás. Edi és Hédi esküvőjét 
tartja Pibi és Pubival, Mädy nagyon 
szomorú, mert az eljegyzésen történt 
botrány óta nem látta a zeneszerzők 
gyöngyét, Schubertkovitzot. Protz is ha-
ragban van a feleségével, akit egy mulató 
hires táncosnője Eszmeralda látogat meg, 
aki Báró Goderl iránti féitékenység hajt 
Protzékhoz. Eszmeralda Dodóban egy 
régi kedves pályatársára ismer ; megígéri, 
hogy Protzékat kibékíti, közben félté-
kenyen látja, hogy a báró mint legyes-
kedik Mädy százezrei körül, sikerül is 
neki egy kis intrikával Schubertkovitzot 
kiütni a nyeregből és Eszmeralda bosszú-
ságára el is jegyzi magát Mädyvel. 

III. felvonás. A nemzeti parkban talál-
kozik a Protz család Eszmeraldával és 
Schubertkovitztzal. Eszmeralda mester-
kedésével felbontja Goderl báró és Mädy 
eljegyzését és Mädyt Schubertkovitztzal 
boronálja össze. 

Doktor HEQEDÜS, 
Budapest, 

József-
körút 51. 

Férfiak és nők betegségeinek könyvét 
I n * v e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 
::: Rendel héköznapoknn 4—8-lfl. ::: 

T B A 
hadi fogo ly 
munkásoknak 

TEABEHOZATALI TÁRSASÁG 
Budapest, V., Széchényi-utca 7. sz. 

kislány 

BUDAPESTI SZÍNHÁZ. 

E Z P E S T ! 
Revü operett 4 felvonásban. 

Ir ta: Feld Mátyás. 
Az ének és táncszámokat Marthon Géza, 
Bertha István. Huber Miksa és Kondor 
Ernő, az énekszövegeket Faragó Jenő, 
Feld Mátyás, Szenes Béla, Harmath Imre 

es Kalmár Tibor irták. 

I. felvonás: M á g n e s M i s k a . 
II. felvonás: H á r o m a k i s l á n y . 

III. felvonás: Z ö l d Lili . 
IV. felvonás: A k i s a s s z o n y f é r j e . 

Személyek : 

Nagy Magda 
Báthory Béla 
Szendrő Gyula 
Beleznay Margit 
Hollay Kamilla 
Fülöp Mici 
Vágó Géza 
Szécsy Boriska 
Rády Elly 
Pataky Ferenc 
Virág Ferenc 

Fekete Balázs 
Gömöri Jenő 
Kovács Béla 
Virág Ferenc 
Kürthy Teréz 
Csillag Gusztáv 
Tóth Irén 

I. kép. „Mágnes Miska." Zöld Lili 
fiatal, csinos leány és szerződtetett tagja 
egy vidám tánchelyiségnek De könnyed 
foglalkozása ellenére igen tisztességes 
titokban vőlegénye is van, akit nagyon 
szeret. A tánchelyiségben mulat Mágnes 
Miska a vidám szalmaözveggyel, Blümele 
Izidorral. Blümelének nagyon megtetszik 
Zöld Lili és fogadást köt Mágnessel, 
hogy Lilit el fogja csábítani. Mindjárt 
meg is kezdi az ostromot, de az idő 
előrehaladt, itt van a záróra s a tánc-
helyiségből mindannyiuknak távozni kell. 

II. kép. „Három a kislány." Mivel egy 
óra után semmiféle helyiség nincs nyitva, 
Blümeléék egy népes lumpoló társaság-
gal letelepszenek a Városligeti Fasor fai 
alatt, hogy ott folytassák a mulatságot. 
Három vidám kis táncosnő is velük tart. 

Zöld Lili 
Mágnes Miska 
A kisasszony férje 
Gukker Viki , 
Monokli Mici l i 

Selyem Böske | 
Blümele Izidor 
Róza, a felesége 
Fodor Cili 
Tönk Kázmér, igazgató 
Billentyű Mátyás, kar-

mester 
Fontos Attila, rendőr 
Ravasz Viktor, főpincér 
Gyufa Emőd, szállító 
Bukszbaum Botond 
Nusi, a felesége 
Cigányprímás 
Fűző Tini, ballerina 

Ai fasor az ilyen mulatságok céljaira 
jól van preparálva: a padok aljában tit-
kos fiókokat tartanak a lumpok, pezsgő-
vel tele. Nagyban folyik' a mulatozás, de 
megjelenik egy rendőr é s megzavarja 
őket. Blümele indítványára most az ő 
lakására mennek fel a mulatók. 

III. kép. „Zöld Lili." A mulatság itt 
sem folyhat sokáig, mert az utcáról fel-
jön a rendőr a zajongók közé és a lármá-
zókat kituszkolja a szalmaözvegyi lakás-
ból, Csak Zöld Lili marad benn Blüme-
lével. aki most már komolyan nekikezd 
az udvarlásnak. De ekkor telefonon érte-
sitik, hogy a felesége, Róza, váratlanul 
most érkezett meg Berlinből és már út-
ban is van a lakás felé. Blümele nagy 
zavarban van, egyéb búvóhely hiányában 
egy utazókosárba rejti el Lilit. Ekkor a 
társaság többi tagjai is kezdenek vissza-
szállingózni, őket is a leglehetetlenebb 
búvóhelyekre dugja feleségétől való felté-
ben. Az asszony csakugyan be is top-

Ean és azt az utazókosarat, amelyben 
ili van, mit sem sejtve elküldi az anyja 

lakására. 
IV. kép. A „kisasszony férje." Bux-

baum Botondnak, Blümele apósának, a 
lakásán másnap megjelenik Róza, hogy 
néhány apróságot kivegyen az utazó-

kosárból, de Blümele mindenféle kifogá-
sokkal megakadályozza. A legrosszabbkor 
jön be Tönk Kálmán, a tánchelyiség 
igazgatója. Blümele egy ugyanolyan 
utazókosárba bujtatja őt is, nehogy Róza 
a lumpolásokról megtudjon valamit. De 
minden hiába, a kosarak tartalma nap-
fényre kerül. Blümele elvesztette ugyan 
a fogadást, de felesége előtt sikerül 
magát tisztázni, Zöld Lili pedig boldogan 
borul vőlegénye karjaiba. 

Színház u tán a New-York k i v i -
házba megyünk . 

Andrássy -u t 69. Te le fon 93—16. 

A S Z E R Z Ő D É S . 
Kis szinmíi. Irta: Egyed Zoltán. 

A főszerepben: Medgyaszay 
Vilma. 

A CENZÚRA. 
Tréfa. Irta : Gábor Andor. 

A BAKTER. 
Irta: Harsányi Zsolt. A fősze-

repben: Rózsahegyi Kálmán. 

AZ ADÓ. 
Tréfa. Irta : Gábor Andor. 

S Z I B É R I Á B A N . 
Zenéskép. Irta : Gyóni Géza. 

Továbbá : 
Balázs Sándor, Békeffi László és 

Lengyel István kis darabjai. 

Fellépnek : 
Sajó, Boros, Békeffi, Gellért, 
Bánóci, Medgyaszay, Kökény, 
Vidor, Pécsi Erzsi, Rajna Alice, 
Nagy Margit, Hollós Rózsi, Ür-
mössy Anikó, Homoki Paula, 
Varsa Gyula, Uray Tivadar, Lu-

kács Sári, Magyary Lajos. 
Kezdete este '/• 10 órakor. 

MÜINT. LENGYELUPÓT 



SZinUÁZJ ÉLET m . 

A „Színházi Élet" kiadóhivatala 
egyenként 30 fillér értékű bélyeg 
beküldése ellenében portómente-
sen küldi meg : 

Kisasszony férje szám 
Ciklámen „ 
Őnagysága ruhája ,, 
Grün Lili 
Mágnás Miska 
Három a kislány 
Szibill 
Hegedűs 
Schildkraut 
Psilander 
Hermelin 
Angol park 
Fehér felhő 

y> 

>> 

f f 

f f 

f f 

f f 

f f 

ff 

Hatvan fillér beküldése ellenében 

a Fedák-Albumot 
küldi a kiadóhivatal : 

Erzsébet-körút 22. szám. 

m 
fl Király-színház 

M Á G N Á S 

]VIISKÄ 

ALBUJ/lfl 
( a m i a j u b i l e u m i e l ő a d á s k ö z ö n -

s é g é n e k k é s z ü l t ) 

az operett teljes 
szövegkönyve 

3 z e n e s z á m te l jes z o n g o r a -
k i v o n a t á v a l 

ára 3 korona. 

M e g r e n d e l h e t ő a z ö s s z e g é s 
4 5 fillér por tó b e k ü l d é s é v e l 

v a g y u t á n v é t mel le t t a 
„ S z í n h á z i Élet" k i a d ó h i v a t a -
l ában , VII., E r z s é b e t - k ö r ú t 22. 

fl , ,Sz ínház i Élet" előfizetői 
p o r t ó m e n t e s e n k a p j á k . 



SZÍNHÁZI ELET 

L E O N T I N E K Ü H N B E R G , a „Kinoriport" filmművésznőie. 

Lengyel Lipôl Uthogratiai és könyvnvo.nd li miiintézete Budapest V. Visegrádi-utca 3. — Telelőn 13—31. 


