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Beöthy László 
A Színházi Elet munkatársa a Király Színház 

igazgatói irodájában kereste fel Beöthy Lászlót, 
hogy Fedák Sáriról kérdezősködjék nála. 

— Épp most kaptam Zsazsától leve-
let — mondta Beöthy — Bécsből ír. 
Panaszkodik, hogy micsoda ostoba 
hazugságokat irt róla néhány bécsi 
boulevardlap. Magam is olvastam eze-
ket a cikkeket és mondhatom, nem-
csak én háborodtam fel ezen a soro-
zatán a szemenszedett hazugságoknak, 
hanem mindenki, aki Zsazsával együtt 
töltötte a rémuralom keserves napjait. 
Zsazsa és kommunizmus! Igazán őrült-
nek, vagy gonosznak kell lennie annak, 
aki hitelt ad ezeknek a gyalázatossá-
goknak. Én a rémuralom négy keserves 
hónapját úgyszólván a Zsazsa lakásán 
töltöttem. Minden áldott nap ott voltam 
nála, ott találkoztam barátaimmal, szí-
nészeimmel, íróimmal és mondhatom, 
sokszor már összeroppantam volna, ha 
ez a derék jó Zsazsa nem tartja ben-
nem a lelket. Néha a reggeli órákig 
ültünk ott panaszkodva, reménykedve, 
Hegedűs Gyuláékkal, Mészáros Gizával, 
Rátkayval, Csortossal, Gombaszögi Fri-
dával, Somogyi Nusival, Gyárfással és 
másokkal, persze sötétben, mert a 
vörös őrök a lámpafény miatt tizenegy-
kor fellövöldöztek az erkélyre. 

— És miért ment Zsazsa Bécsbe ? 

— Azt én tudom a legjobban. Egy-
szerűen nem birta az életet Pesten. 
Keserves munkával gyűjtött vagyonát 

- Fedák Sáriról 
elvették. A szentlőrinci házát, amely 
pedig a bolseviki szabály szerint magán-
tulajdon lett volna, elkobozták tőle. 
Öreg szüleit kikergették a lakásukból, 
a kedves öreg Fedáknét cselédmunkára 
kényszeritették, irodát súroltattak fel 
vele. A bátyját, Pistát, üldözték, mint 
beregszászi ellenforradalmárt. A Zsazsa 
lakását minden héten kutatták. A fehér-
neműjét elvitték. A színháznál, hiába 
próbáltam segíteni rajta, a szerepeit el-
vették, sorozatos fellépéseit betiltották, 
a keresetét negyedrészére csökkentet-
ték, sőt egyszer, mikor a színpadon 
nemzetiszínű tollat tűzött a kalapja 
mellé, le akarták tartóztatni az öltöző-
jében. Nem csoda, ha nem birta ezt az 
életet. Megmondta nekem, hogy elmegy, 
kivándorol, nem játszik a tanácsköztár-
saságnak. Ekkor kezdődött a másik 
kálvária. Elindult útlevelet kérni. Ki-
üzentek neki, hogy nem fogadják. 
Valami belügyi népbiztos ur ezt har-
sogta ki az előszobába : 

— „A Fedák meg akar lógni. Mondja, 
hogy nem is fogadom I" 

Tovább ment útlevélért könyörögni. 
Bécsi szerződésére hivatkozott, hiába. 
Egy Werner nevü „elvtárs", aki az út-
levelek főfő-diktátoia volt, a szó szoros 
értelmében inzultálta. Sirva panaszolta 
nekem, hogy az a vád ellene, hogy rá-
beszéli a színésznőket a kivándorlásra. 
Werner ur „a legnagyobb kellemetlen-
ségekkel" fenyegette. Mint ember, mint 
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férfi, tartozom Zsazsának azzal, hogy 
mindezeket elmondjam. Én tudom, mit 
szenvedett azért, mert engem, aki szálka 
voltam a bolsevikiek szemében, a laká-
sán rejtegetett és nekem ott alkalmat 
adott, hogy hü embereimmel találkoz-
hassam. Tudom, hogy az egyik nép-
biztos azt üzente neki, hogy nem lesz-
nek tekintettel nagy nevére, hanem le-
csukják, ha tovább is titkos összejöve-
teleket rendez a lakásán. Ez a titkos 
összejövetel, ez én voltam. Ilyen örö-
mek közt érte a felszólítás, hogy miután 
szerződése lejárt, menjen uj szerződést 
kötni. Könyörögtünk neki, hogy marad-
jon itt, szerződjék, hiszen ez a rém-
uralom már nem tarthat sokáig. Hiába. 
Nem volt annyi türelme, mint nekünk. 
Egy álmatlan, keserves éjszaka után, 
hajnalban, egy szál blúzban, egy ruhá-
ban, útlevél nélkül megszökött, mint 
annyi más jó magyar, aki nem birta 
idegekkel. Jól tette. Én is vele mentem 
volna, ha nem kellett volna itthon őr-
ködnöm afölött a rengeteg érték fölött, 
ami rám volt bizva. 

— És mi kifogás volt ellene Bécsben ? 
— Bécsben boldog magyarok éltek, 

akiknek még ma sincs sejtelmük arról, 
hogy mi itt milyen rettenetes terror 
alatt voltunk. Szegény Zsazsának, aki 
többet sirt a bolsevizmus alatt, mint 
amennyit nevetett életében, meg kellett 
érnie azt, hogy egy pár bécsi lap kemé-
nyen megtámadta, mert részt vett a 
toborzó hangversenyen. Erre a tobor-
zásra kirendelte Szamuelly, aki akkor 
hadügyi népbiztos volt, majdnem az 
összes hires színészeket. A legjobb, leg-
magyarabb színészeket, mint a rossz 
cselédeket kergették ki az utcára sza-
valni, énekelni, azon a cimen, hogy 
állami alkalmazottak. Zsazsának azt 
üzente Szamuelly — mert ő három-
szor lemondott — hogy ha renitenske-

dik, és beteget jelent, ö maga jön érte 
két katonával. Erre igazán el kellett 
mennie. Az uton annyi engedményt 
kapott, hogy nem kellett előadnia sem-
mit, csak „jelen kellett lennie". Persze, 
hogy őt éljenezték, őt fotografálták, őt 
kiabálta a tömeg. Neki kellett meg-
szenvednie azért a több mint száz 
szinészkollégájáért, aki mind ott volt 
vagy aznap, vagy a icésőbbi nemzet-
közi és toborzó-esteken, utcai komé-
diákon. Bécsben csak az ő nevét is-
merik, hát a bécsi boulevardlapok csak 
róla irtak. Ot hajszolták meg a tájéko-
zatlan bécsiek előtt mindazért, amit 
vele együtt sok más derék, magyar 
érzésű szinész szenvedett itt Szamuelly 
toborzó-terrorja alatt. Még emlékszem, 
hogy a hangverseny után, az öltözőjé-
ben felháborodva mesélte nekem, hogy 
Szamuelly a Városligetben akasztással 
fenyegette meg a Nemzeti Színház egy 
tagját, ha nem engedelmeskedik a. 
parancsainak. 

— Ez a Zsazsa bolsevizmusának a 
története, ez a félóra ezen az utcai 
hangversenyen. De ezt csak a bécsiek-
nek lehetett másként beadni, mert mi, 
akik itt éltünk, mint én, az egész csalá-
dom, igazgató-kollégáim, barátaim, szí-
nészeim, mind, mind tudjuk, hogy 
Zsazsa hogyan gondolkozott, mit szen-
vedett, mennyi jót tett olyanokkal, akik 
akkor üldözöttek voltak s hogy micsoda 
gyalázatos, igazán példátlanul aljas osto-
baság volt az, amit ró/a egyes szen-
zációhajhászó kis lapok irtak. Hogy 
csak néhány példát mondjak : együtt 
olvastuk, hogy katonának öltözve, piros 
nadrágban jár Pesten. Együtt olvastuk, 
hogy népbiztosok vacsoráznak nála, 
mialatt én, aki négy hónapon át minden 
este, pontosan, mint az óra, megjelen-
tem a lakásán, hogy halljam az okos, 
magyar beszédét és vigasztalódjam, ki-
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panaszoljam magamat nála. Soha éle-
tében nem látott eleven népbiztost, 
még azt se sikerült látnia, amelyikhez 
útlevélért m e n t . . . Mikor Bécsbe szökött, 
még mindig hazudtak róla. Már rég-
Bécsben volt, mikor azt irta róla egy 
bécsi lap, hogy a Tisza-part/án gulyást 
főz a vörös katonáknak ! Megáll az em-
ber esze, ha ezen gondolkozni kezd . . . 
Nem magyarázhatom mással, mint azzal, 
hogy nagyon is nagyok voltak a sikerei, 
nagyon is nagy sikert igért neki a 
bécsi szerződése, féltek tőle ott a kon-
kurrensek, el kellett helyezni a sajtó-
ban ellene mindezt. Többször akart a 
bécsi lapokban nyilatkozni, de vissza-
tartottam. Féltem, hogy itthon bosszút 
állnak rajta. De most végre lehet be-
szélni. Boldog vagyok, hogy most szóba 

került az ő ügye és örömmel használom 
fel a Színházi Élet nyilvánosságát, hogy 
elmondjam mindezt, ami a szivemen 
fekszik . . . De lesz még alkalmam 
nekem is, a színházaim tagjainak is, 
hogy ünnepélyes formában adjuk meg 
a derék Zsazsának azt az elégtételt, 
ami neki mint művésznek, mint fana-
tikus magyarnak, mint barátnak, mint 
erős karakternek egyaránt kijár. Nem fog-
juk engedni, hogy ezek a bécsi ostoba-
ságok itt megcáfolatlanul maradjanak Î 

Ezeket mondta Fedak Sáriról Beöthy László. 
És elmondott még- sok egyebet ott a Király 
Színház igazgató szobájában, ahol a Színházi 
Elet munkatársával együtt színészek, színész-
nők hallgatták végig ezt a beszélgetést. Sok 
egyebet, ( amit még nem időszerű megírni. Sok, 
nagyon érdekes dolgot. De hiszen majd ennek 
is megjön az ideje . . . 

K i k 6 Z 6 k ? t ö b b résztvevőt, öt eredeti fotográfiát 
a c- • l s • rri î ' - sorsolunk ki, a lefényképezett összes 
A Szmházi Elet keprejtvenye m ű v é s z e k eredeti aláírásával. Rejtvé-

Egy egészen újfajta képrejtvényt talál nyünk tehát értékes autogrammra jutal-
itt az olvasó: egy eredeti fotográfiát, mat izerez a szerencsés megfejtőknek, 
amelynek egyetlen fogyatékossága az, tehát érdemes pályázni az ilyen aláírás 
hogy a fényképész tréfás jókedvében gyűjteményre. A beküldése határideje 
a delikvensek -mögé állt. A ^felvétel 1919 szeptember I7-ike. 
egy balatoni für- ,, 

replők pesti mű- ^ * •*»' r • 

gyakorlatában, | * \VllTl i&HBwk 
hogy népszerű !4 JjYi111 

művészeit még p ' p n \ l i |}N|{\JÊÊÈÊKÊÊBj ; 
hátulról is meg- [ 1; 
ismerik ésigybát- ^ a H N L r - ' w 4È - \ f §Iti 11 lllfliHl 
ran tesszük közzé lg ' l l i l l i l i l ^ l 
képrejtvénynek ^ H H J r I «1 i \ i l i u J ű l i l l l i 

ezt a különös ^ ^ ^ K f -V ~ • I " I f ^ " ^ T ^ B H 
fényképet. A fel-
szerepelnek a ké- ^ ^ ^ ^ ^ ^ J L J f 1 I S ' | 1 1 
pen. Azok között, f S - l8wWPSH|SH| 
akik helyesen ne- H E B 
vezik meg a leg-
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Lesznek-e még hétköznapok? 
Irta : SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Szeretném, ha tél volna s egy falusi 
házban ülhetnek, a nagy, gömbölyű 
cserépkályha mellett, amelybe kívülről 
rakja a hasábfát egy öreg asszony. 

Huszonöt év óta először töltöttem a 
nyarat a pesti kőházak között. Vala-
mikor az északi tenger partján jártam 
és a Lidó homokján süttettem magam 
a szelid olasz napsugárral s még a 
háború éveiben is uj idegrendszert hoz-
hattam haza a Balaton hullámaiból 
vagy a Tátra^ fenyveseiből. Ez volt a 
legelső év, mikor rettenetes munkában 
kimerült testi gépezetem dróthálózatát 
egyetlen napig se gyógyíthattam azzal 
a csodadoktorral ; aki a tengerek hajóin, 
az erdők mélyén vagy egy faluból ki-
kanyargó mezei ösvényen várja látha-
tatlanul a nagyváros betegeit. 

Fáradtan és lerongyolódva, még min-
dig kábultan a nappal lármájától és az 
éjszaka rémségeitől, mily jó volna vissza-
menekülni a mult romantikájába, öreg 
falusi házak bútorai közé, kedves arcok 
mosolygásába, melyeket sohase taszított 
el a gonoszság," erdőszélekre, örökké 
sugó-bugó tölgyek alá, ahol hasonfekve 
olvastam a Jókai regényeit és silbakoló 
kuruc vitéznek képzeltem egy-egy magá-
nyos fát, mely árván gubbasztott a ki-
száradt patak partján. 

Nem vagyok nagyravágyó és rég le-
mondtam a cannasi villáról, arról se 
álmodozom többé, hogy egy elhagyott 
velencei palotában fogom végigélni az 
öregségemet, nem gondolok többé az 
uszó szállodára, mely az oceánon keresz-
tül gyermekségem országába, Indiába 
visz, — csak egy barna cserépkályha 
mellett szeretnék üldögélni valami falusi 
szobában, ahol a régimódu, öreg nénike, 
a szürkeruklis Mult lakik. 

Ki szeretném radírozni öntudatomból 
a jelent, mint a pirostintás 4-est, melyet 
főtisztelendő Szabó Xav. Ferenc piarista 
atya irt valamikor az algebrai dolgo-
zatom elé. A történelmi időkből, melyek 
fáradt és apatikus vénekké szárítottak 
bennünket, mily jó volna mégegyszer 
visszaszökni a boldog hétköznapokba, 
melyeket a mi nemzedékünk — attól 
félek — sohase lát többé. 

Lesznek-e még valamikor öreg sub-
lódok, amiknek fiókjaiban soha el nem 
küldött szerelmes leveleket és ember-
nemlátta tragédiákat tartogatok? Lapoz-
gatok-e régi albumokban, melyeknek 
képeiről ráncbaszedett homlokú nagy-
bácsik, rég asszonyokká kövéredett bak-
fisok, csizmás, Kossuth-szakállas haza-
fiak néznek farkasszemet velem ? Meg-
szólal-e mégegyszer a zongora az utca 
túlsó felén, ahol a fűszeres családba 
csöppent, romantikus kis hercegnő lakik ? 

Vén Cselédekkel, tréfás szomszédok-
kal, furcsa, kis városi regény-alakokkal 
szeretnék beszélgetni mégegyszer, le-
pottyanni a szénapadlásról az istálló 
pokrócágyára, tisztelettel hallgatni a 
kaszinóban Tisza Kálmán politikáját 
kritizáló kádármestert és beleborzongni 
a püspöki irnok jóslatába, hogy tavasz-
szal alighanem háború lesz a Balkánon. 
Öreg Vasárnapi Ujság-ok fametszetein 
szeretném nézegetni a Tompa Mihály 
szülőházát, ugyanabból az aranyszélű 
csészéből reggelizni, amiben édesanyám' 
a kávét beadta, a kiolvasztott zsir sza-
gát érezni a konyhában és ártatlan arc-
cal surranni be a szobába, mikor a 
pogácsaalma-képü kis cselédleány,, nyug-
hassék a fiatal ur"-kiáltással a kezemre 
csapott. Nagyot köszönni a Plosszer-
sétányon a püspök titkárjának, aki ájta-
tos, francia regényeket fordit magyarra 
és félelemben hallgatni vacsora után 
agglegény-nagybátyám meséit Páduáról 
és Trevisóról, ahol tizenkét évig szol-
gálta az osztrák császárt. Ponsont és 
Gabwriant olvasni földrajz és algebra 
helyett, félistennek látni Jókai Mórt s 
remegve lesni a palotai-utca dombjáról 
lefelé baktató levélhordót, aki a nyomda-
szagu újságot hozza, melyhez titokban 
irt elbeszéléseimet küldözgettem. Fél-
napokig ott álldogálni az Ernhoffer-
mester esztergapadja mögött s ámulva 
nézni a csodát, hogy az idomtalan fa-
darabból kecsesen formált székláb lesz. 
A várhegy ormáról letekinteni — Sád 
völgyébe s történeteket komponálni az 
összeomlott bástyafalhoz, melyben vala-
mikor, a közhit szerint, vörös barátok 
laktak. Éjfélig hallgatni a Kubicsek 
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kávéházban a szilenciumos, öreg ügy-
védet, aki meggyőzőleg kifejti, hogy 
nagy háború 1871 után nem lehet többé 
a világon. Naplójegyzeteket irni a 

« Gerőffyné lika trikójáról s fantasztikus 
terveket szőni a husz krajcár megszer-
zéséről, ami nélkül nem engedik be az 
embert a Korona-szálló karzatára. És 
tormás virslit enni délelőttönként a 
Körmendy sörcsarnokában, melynek 
gazdája vasárnap primhegedüs volt a 

székesegyház zenekarában,de hétköznap 
habból csurgó söröspoharakkal szalad-
gált a városi és megyei urak közt.. 

Lesznek-e még valamikor a magyar 
földnek hétköznapjai is? 

Ha lesznek, mi aligha fogjuk megérni 
őket. A mi jókedvünket, lelki harmónián-
kat, békés örömekre való fogékony-
ságunkat agyonlapította a világtörté-
nelem teherautója, melynek ártatlanul 
az útjába kerültünk. 
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Operette 
Irta: LAKATOS LÁSZLÓ 

Az Operette, mint talán egy másik 
fajtája sem a színdarabnak, a béke, a 
nyugalom, a bőség és a boldogság 
virága. Európa két legkülömb operet-
téje, a magyar és bécsi, nem hogy meg-
állt volna, hanem ellenkezően hallatlan 
karriérnek indult a világháborúban. Az 
ok ? . . . Egyszerű. Noha a középhatal-
mak sorsa már a hadüzenet napján el-
dőlt és bevégeztetett, négy esztendőn 
át látszólag mi nyertük meg a hábo-
rút. Hogy ugy mondjuk : külsőleg meg-
nyertük és az élet és a hangulat is 
olyan volt nálunk, mintha győztünk 
volna. Kellett az operette, a mulatság. 
Kálmán, Szirmai és Jacobi is — kit 
szerencsés sorsa Amerikába dobolt — 
hallatlanul dolgoztak, éppen ugy Lehár 
és Fali. Nagyszerűen voltunk elhelye-
ződve operette-ileg. 

Most hogyan lesz vesztett háború és 
a polgárháború nyomorúságai után ? 
Azt hisszük ugyanugy. A párisiak pél-
dául 71-ben nagyon haragudtak az 
operettére. Ugy tettek, mintha dühösek 
lennének rá. Mondták és irták, hogy 
az operette elsőrendűen hozzátartozott 
a második császárság nagyzoló és léha 
fényűzéséhez, ami végül is olyan ret-
tenetes katasztrófával végződött. Ez volt 
az elmélet. A gyakorlatban azonban 
annál inkább irták, komponálták, ját-
szották és látogatták ezt a kedves mű-
fajt. Végül is még sem az operetten 
álltak bosszút azokért a hibákért, ami-
ket a politika követett el. Audran, Var-
ney, Lecveque — a francia operette-tel 
71 után nem lehetett konkurrálni, pedig 
akkor még virágjában volt Bécsben 
Johann Strauss. 

A vesztett háború után is nagyon 

kellett Parisban az operette. A franciák 
dolgoztak, pénzt kerestek, következés-
kép mulatni akartak és volt is miből 
mulatniok. Telt a szép életre, vagy szín-
házra. Mi pedig, ha agyonvernek is 
érte, sem tudjuk máskép elképzelni a 
jövőt, csak ugy, hogy egy kis dolgos, 
haladó Magyarországban fogunk élni. 
A nagy kórságon átesett test hamaro-
san magához fog térni, a gyógyulás 
láza éppen olyan forró, mint a beteg-
ségé. Lesz még itt minden nagyon jó, 
pénz is lesz, jókedv is. Az operette 
nem elveszett gyerek Budapesten, ahol 
annak legeslegelső primadonnái vannak, 
férfiakban pedig olyan tehetségei, mint" 
Rátkai, Király Ernő,Nyárai, Gyárfás, Sar-
kadi, Kálmán és Szirmai invenciója sem 
fog elsorvadni a háború vége miatt, 'a 
művészi kedv és tehetség szerencsére 
független a politikától. Ezek az emberek 
akarnak, tudnak is dolgozni, csak ne 
keserítsék őket. Fognak dolgozni Ma-
gyarországnak és azonfelül egy kicsit az 
egesz világnak is, mert a politika ideig-
óráig beállíthat ugyan mindenféle kivi-
telt, csak egyet nem : a tehetséget. A 
magyar darabot eddig sem az prote-
gálta kifelé, hogy Ferenc József nagy 
birodalmában éltünk, hanem az, hogy 
mindenképen jó volt. Rossz pedig ez-
után sem lesz. 

Azután ne felejtsük el : lesz ahogyan 
lesz, de Budapest sorsa biztos. Ez a 
város most fejlődik igazán a nemzetek 
városává. Karaván ut lesz Hamburg és 
Szaloniki, Róma és Varsó, Páris és 
Konstantinápoly közt. Gyönyörűen meg 
fogunk élni abból a szerencséből, hogy 
a Duna két partjára épültünk. Lesz itt 
utazás, forgalom, az idegen ember pedig 
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legelsősorban az operette-szinházakat 
és Music Hallókat keresi fel, ahol nem 
fontos a szó és a szöveg, hanem a 
muzsika és a szinházi ügyesség. 

Ez még nem azt jelenti, mintha mi 
azt akarnók, hogy Pest Európa mulató-
házává váljék. Azért, hogy az idegenek 
olyan jól érzik ma'gukat ott, Paris meg-
maradt nagyon franciának és nagyon 
dolgosnak. Az idegent, aki nem kerül-
heti el Pestet, elsősorban el akarjuk 
vezetni dockjainkba, raktárainkba, de 
ez nem jelenti azt, hogy a magyar 
szinházi tehetség is ne szedjen vámot 
az idegentől, aki mint valami hires 
specialistára kíváncsi és szomjas lesz 
a magyar zenés darabra és nem fogja 
elmulasztani, hogy Pestre vetődvén, 

hazájában megnézze és meghallgassa 
a világjáró magyar operettet. 

Számítunk a külföldi exportra, számí-
tunk az idegenforgalomra is. De ez 
kevés. Ebből csak amolyan bazár-kul-
turéra telnék kirakatra. A művészet 
igazi erejét tulajdon talajából kapja" 
Pesten virulnia és fejlődnie kell mind-
ennek magáért Pestért. Aminthogy az 
egyes ember sem tud kisebb tisztaság-
ban, rendben és jólétben élni annál, 
amit már egyszer megszokott, ugy egy 
ország, egy város, egy társadalom sem 
licitálhat kultúrájában kifelé. Művészet 
és tehetség nem lehet csekélyebb hol-
nap, mint tegnap. Ez a magyarság 
szerencsés tőkéje egy akármilyen jövő-
ben is. 
L 

Siófoki élet 

I Z & i Y f f i n ' z i P i e t régebbi évfolyamai megrendelhetők a 
&ZITITISA&1 O i e i Kiadóhivatalban, V I I . , Erzsébet-körut 29 

A három középső : Gombaszögi Irén, Gombaszögi Ella és Mányoky Gizi 
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Lili bárónő 
A proletárdiktatúra mindenható vezé-

rei, a színházi Napoleonok és az iro-
dalmi Cézárok megtiltották a Városi 
Színháznak, hogy folytassa a finom 
Martos-Huszka-operett sorozatos előadá-
sait, nyilván azért, mert egy gróf, egy 
báró és egy bárókisasszorw szerepel 
benne, sőt — horribile dictu — még a 
cime is „Lili bárónő". A diktátorok 
eltörölték a cimeket és rangokat, nem volt 
szabad tehát arisztokratikusan csengő 
cimü darabot sem játszani a színház-
ban. A „Lili bárónő" tehát letűnt a 
színpadról, hogy annál diadalmasabban 
térjen most oda vissza. 

És mintha semmi sem történt volna, 
feledve és feledtetve az ötödfélhónapos 
keserves szenvedéseket, a halálrettegést 
és a tehetetlen bosszúságot, frisser), 
üdén tér vissza a Városi Szinház szín-
padára ez a kedves operett, melyet 
ismét telt házak közönsége kacag és 
tapsol végig esténként. A közönség egy 
igen tekintélyes részének voltaképen 
újdonság a „Lili bárónő", nagyon sok 
azoknak a száma, akik annak idején 
már nem juthattak ahhoz, hogy meg-
nézzék Martos Ferenc és Huszka Jenő 
e legsikerültebb művét. Ez a magya-
rázata annak, hogy a jegypénztárak 
körül ma épen olyan nagy a tolongás, 
mint a tavasszal és az operett és elő-
adása olyan hatású és eredményű, 
mintha csak tegnapelőtt lett volna a 
bemutató. 

A kénytelen szünet és a nyári vakáció 
sem ártott a darabnak, de meg a sze-
replőknek sem. A Városi Színház üdvös-
kéje, Péchy Erzsi, akit a balatoni nap 
ragyogó barnává sütött, finom, kecses 
és elragadóan szép a címszerepben. 
Pihent hangja frissen csendül és minden 
dalát meg kell ismételnie. Ha a közön-
ségen állna, megismételtetnék minden 
jelenetét, de mert hogy ez idáig még 
nincs bevezetve a színházi illemkódexbe, 
a makacs Péchy-rajongók ugy segíte-
nek a dolgon, hogy másnap újra meg-
nézik a Lili báróriő-t. Valóságos kis 
törzsközönsége van mostanában a Városi 
Színháznak, nem kis bosszúságára azok-

nak, akik emiatt sokszor napokig kény-
telenek a jegyre várni. 

A darab hőse és Péchy Erzsi kitűnő 
partnere Illésházy László gróf szerepé 
ben Gkletta Ferenc, akiről hivei máig 
sem tudják eldönteni, hogy melyik 
jelmezében elegánsabb, mint inas-e, 
vagy mint gróf. A proletárdiktatúra 
nyomasztó hatása egyébként nem érzik 
meg Galettán sem. Ép oly előkelő, 
mint azelőtt volt és a nyáron át még 
dus garderobeját is volt alkalma gyara-
pítani. Annyi bizonyos, hogy a toalett-
jeiben még Mangold Béla Kolos sem 
találna kivetni valót. 

Galettának nincs is baja a ruháival, 
de annál nagyobb baj érte minap a női 
főszereplőket, Péchy Erzsit és Vigh 
Mancit, aki Clarisse szerepében lett a 
budapesti ^zubrettek egyik legnépsze-
rűbb starja. A ruhatárosné egy reggel, 
mikor az esti előadás kellékeit akarta 
rendbeszedni, rémülten vette észre, 
hogy Péchy Erzsi és Vigh Manci ruhái, 
eltűntek. Nemcsak hogy a helyén nem 
volt egyik sem, egyáltalában nem vol-
tak jelen és hiába kutatta át a szinház 
egész személyzete a Városi Színházat 
a padlástól a pincéig, az eltűnt ruhák 
nem kerültek elő. Már pedig hiába áll-
nak rendelkezésre a legjobb primadon-
nák, ha nincs ruha. Az igazgatóság 
kénytelen-kelletlen igénybe vette a 
rendőrséget. Szerencsére a detektívek 
kara már teljes működésben volt és a 
kommunisták nyomozása mellett is volt 
két régi, kipróbált magyar Nick Cár-
temek annyi ideje, hogy a nyomavesz-
tett kosztümök keresésére indulhasson. 
Az egész szinház izgatottan várta az 
eredményt és még be sem köszöntött 
a délután, már visszatértek a rendőr 
ség emberei a „Lili bárónő" két női 
főszereplőjének kosztümjeivel. Péchy 
Erzsinek és Vigh Mancinak csak az 
előadás után mondták meg, milyen ve-
szedelem fenyegette az előadást. 

A régi, kitűnő együttesnek csak egy 
uj szereplője van : Sziklay József, aki 
a távozott Sarkadi Aladártól vette át 
a vidám Frédi szerepét. Pompás, mu-
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latságos figurát csinál ő is ebből a ro-
konszenves színpadi alakból és egyéni 
szeretetreméltóságával hódítja ismét 
közönségét. Nagy sikere volt minap 
egy rögtönzésével, melyet azóta állan-
dósított. A második felvonásban van 
egy vörös szalon és mikor erről esett 
szó, Sziklay elkiáltotta : „Be a vörösbe !" 
A közönség természetesen elértette a 
célzást és viharos tapssal jutalmazta a 
művészt, aki azóta hűségesen elmondja 
ezt a kis vicces kiszólást. 

Aki ma a „Lili bárónő"-t megnézi és 
sikerét látja, nem érti, miért kellett ezt 
az operettet levenni a műsorról. Hiszen 

a közönség zöme, azok, akik ma is 
mulatnak, örvendeznek ennek a sikerült 
előadásnak, szemmelláthatóan proletá-
rok, Budapest dolgozó tömegei, akiV-
boldogok, hogy színházba járhatnak, 
mulathatnak és ismét maguk választ-
hatják meg a színdarabokat, nem pedig 
azokat kell megnézniök, amelyeket a 
népbiztos „elvtársak" rájuk erőszakol-
nak. Hogy miért volt a tilalom, azt 
csak a letűnt rémuralom vezérei tud-
hatják, ha pedig ők sem tudnák, gon-
dolkozhatnának róla. Most van rá ide-
jük bőven, föltéve, hogy egyáltalán 
gondolkozni tudnak. 

VIGH MANCI, SZIKLAI JENÖ. Városi Színház : tili bárónő 

Zeneművek a „Színházi Elet" boltjában 
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Mi lesz az Operaházban? 
ÁBRÁNYI EMIL az uj évadról 

Szeptember első napjaiban megnyíl-
tak a színházak, megkezdődött a sze-
zon, csak még az állami színházak 
szinlapjai hiányzanak a tarka együttes-
ből, mely a hirdetési oszlopokon nap-
ról-napra hirül adja, milyen tanulságos 
szórakozások várnak a pesti színházi 
közönségre. Néhány nap múlva meg-
szűnik ez a hiány is, de még mielőtt 
ez megtörtént volna, az uj vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, Huszár 
Károlynak igen fontos és régen égető 
kérdést kellett elintéznie. Az Operaház, 
amelyet ép oly avatatlan és szentség-
törő kezekkel tépáztak meg a bolseviki 
tehetségtelenek, mint a többi fővárosi 
színházat, vezetés és irányítás nélkül 
várta a kapunyitást. A szinház igazga-
tása már a Károlyi-kormány idejében 
válságos helyzetbe került. Bánffy Mik-
lós gróf közvetlenül az októberi forra-
dalom után beadta lemondását és Lo-
vászy Márton, az akkori közoktatásügyi 
miniszter a főrendezőnek szerződtetett 
Zádor Dezsőre bizta ideiglenesen ez 
Operaház vezetését. Zádor maradt név-
leg az igazgató a proletárdiktatúra alatt 
is, de a dicstelen évad vége felé le-
mondott állásáról ő is, sőt mint énekes 
és főrendező is kivált a szinház köte-
lékéből. Azóta nem volt igazgatója az 
ország egyetlen dalszínházának és az 

-uj kormánynak érthetően sürgős fel-
adata volt, hogy ezt az állapotot meg-
szüntesse. A multak meddő próbálko-
zásain okulva, az uj kultuszminiszter 
hivatott, szakértő * és magyar muzsi-
kusra, igazi művész-emberre bizta az 
Operaház vezetését : igazgatónak ne-
vezte ki ifj. Ábrányi Emilt, akit mint 
temperamentumos,nagytudásu dirigenst 
és mint költői szárnyalású komponistát 
egyformán jól ismer közönségünk. 

Az uj igazgató egy kiváló, a magyar 
kultura szolgálatában felbecsülhetetlen 
értékű munkát végzett irói és művészi 
család nemes tradícióit viszi magával az 
Operaházelső emele i gobelines termébe, 
ahonnan e színháznak egész működé-
sét mindenkorirányitják. Az atyja Ábrá-

nyi Emil, az országos nevű, kiváló költő, 
gyönyörű versek és klasszikus veretű 
műfordítások irója, aki nagy sikereket 
aratott mint fiának librettistája is. Anyja, 
Ábrányiné Wein Margit, régebben az 
Operaház ünnepelt énekesnője volt, 
hosszú idő óta pedig mint énektanárnő 
a Zeneakadémián fejt ki értékes mun-
kásságot a magyar zenepedagógia terén. 
Neves muzsikus volt ifj. Ábrányi Emil 
nagyatyja, id. Ábrányi Kornél is, az 
első magyar zenei iró, Wagner és Liszt 
barátja, a magyar wagnerizmus első 
nagy harcosa, aki szóval és Írással hir-
dette a „jövő zenéje" nagyszerűségét 
olyan időkben, amikor ez nagyon há-
látlan mesterség volt. Csak természe-
tes, hogy a zenének él az uj opera-
házi igazgató ifjú felesége is, aki ré-
gebben a Népoperának volt kedvelt 
tagja, évek óta pedig anyósa oldalán 
a Zeneakadémia énektanárnője. 

Az igazgatói kinevezés nem csupán 
ifj. Ábrányi Emil tehetségének elisme-
rését jelenti. Jutalma ez a szorgalom-
nak, a művészi lelkesedéssel végzett 
munkának is. Ábrányi Emil valóban 
egyik legdolgosabb dirigense volt min-
dig az Operaháznak. Fáradhatatlanul 
vezette egymásután következő napokon 
is az előadásokat, klasszikus műveket 
ép oly lendülettel, biztossággal, fölé-
nyes zenei tudással, mint akár Wag-
nert, akár a moderneket. Operákat ta-
nított be, de azért készséggel helyet-
tesitett beteg vagy szabadságon levő 
karmestereket is és . voltak az utóbbi 
években hónapok, amelyekben jófor-
mán ő vezette egyedül az egész reper-
toárt. Tettereje, művészi tudása és 
gazdag operai tapasztalata most méltó 
helyen jut szélesebb érvényesülésre az 
Operaház igazgatói székében. Erős ma-
gyar érzése, melyet eddigi működése 
és családi hagyományai garantálnak, 
bizonyára meghozza az Operaháznak 
azt, amire már régen szüksége lett 
volna : a kifejezetten nemzeti szellem-
ben való vezetést, művészi képességei 
pedig kétségtelenné teszik, hogy e 
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nagymultu szinház a jövőben is első 
reprezentánsa lesz a magyar operai 
művészetnek. 1 

A közoktatásügyi miniszter nem kis 
feladat elé állította működése kezdetén 
is az uj igazgatót. Nemcsak rendet kell 
teremtenie abban az anarchiában, amely 
az Operaház működését az utóbbi idő-
ben jellemezte, de óvatos ökonómiával 
be is kell rendezkednie arra, hogy a 
lényegesen csökkentett büdzséjü állami 
szinház a változott körülmények között 
is méltó képviselője legyen a magyar 
színpadi énekművészeinek. A fejedelmi 
szubyenció megszűnésével a válságos 
gazdasági helyzetbe jutott ország nem 
birhat el olyan Operaházat, amelynek 
több tagja van, mint akármelyik kül-
földi nagy operaszínháznak. A kormány 
tisztában van aZzal, hogy az Opera-
ház elsősorban kulturális, nem pedig 
lukrativ intézmény, de azt a könnyel-
műséget még sem vállalhatja, hogy 
egy megengedett deficiten felül száz-
ezreket költsön erre a színházra. Az uj 
igazgatónak első feladata volt tehát 
intézetét minden felesleges ballaszttól 
megszabadítani. Kiérdemesült tagok, 
protekciós hangtalanságok nem valók 
az uj Magyarország Operaházába és 
ifj. Ábrányi Emilnek első dolga volt 
alaposan, megalkuvást nem ismerő 
szívvel hozzálátni az Operaház teher-
mentesítéséhez. Ez a nehéz és felette 
kényes munka immár befejezést nyert. 
Az operaházi szerződéseknek van egy 
pontja, amely szerint az állam, illetve 
a szinház felmondással élhet, ha a 
szerződés betartását valami nem várt 
nagy horderejű esemény, pl. háború, 
tűzvész illuzórissá teszi. Erre a pontra 
hivatkozva felmondást kapott szeptem-
ber elején az Operaház minden tagja, 
azokat pedig, akik tehetségük és ké-
pességük folytán erre érdemesek, uj 
szerződéssel kapcsolta a színházhoz az 
uj igazgató. Az eddigi vezetések meg-
gondolatlanságát és könnyelműségét 
jellemzi, hogy az utolsó évadban har-
minckét énekesnő-tagja volt az Opera-
háznak. Ábrányi csak tizenhatot tartott 
meg közülök, de helyes beosztás és 
vezetés mellett ez a tizenhat is bőven 
elég lesz a változatos repertoár fentar-

tásához. Ugyanez a redukció történt a 
szinház egyéb személyzetében. 

Ábrányi Emil igazgatói működésének 
első heteit annyira elfoglalták az uj 
szerződtetési tárgyalások, hogy egész 
évre még nem is dolgozhatta ki pro-
grammját. Az első hónapokra azonban 
kész csatatervvel indul művészi harcba 
az uj igazgató, aki kérdésünkre a követ-
kezőket mondta szándékairól : 

— Nem akarok sokat igérni és 
annál is kevesebbet beváltani. Ismerem 
a tagok munkabírását és a szinház 
teljesítőképességét s ezért csak annyit 
tervezek, amennyit meg is tudunk 
valósítani. Az évad első felére két 
magyar újdonság bemutatását terve-
zem. Mind a kettőt elődeim fogadták 
el előadásra és. nekem semmi okom 
sincs arra, hogy Ítéletüket megmásít-
sam, sőt örülök, hogy az én veze-
tésem alatt juthatnak bemutatóra. 
Az egyik újdonság Hubay Jenőnek 
„Karenin Anna" című nagy operája, 
melyet Góth Sándornak Tolsztoj regé-
nyéből készült szövegére irt, a másik 
Poldirti Edének, a Svájcban élő ma-
gyar komponistának „Farsangi lako-
dalom" cimü operája, melynek szö-
vege Vajda Ernőtől való és az opera-
házi szövegpályázaton néhány évvel 
ezelőtt első dijat nyert. 

— Költséges és kétséges bemutatók 
tömegei helyett inkább reprizeket 
akarok csinálni olyan operákból, ame-
lyek már hosszabb idő óta nem 
szerepelnek az Operaház játékrendjén, 
így elsősorban Weber „A bűvös 
vadász" és Rossini „A sevillai borbély" 
cimü operáira gondolok, klasszikus 
repertoárunkat pedig Beethoven „Fide-
lio"-jával és Mozart „Figaro lako-
dalma" cimü vigoperájával akarom 
kiegésziteni. Nagy súlyt helyezek 
Wagnerre is, kinek műveit — elég 

^ különös — a kommunizmus alatt nem 
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játszották, peHig hn valaki, ugy 
Wagner az, akinek művészete a töme-
gekhez szól. A tenorszerepekre Müller 
Vilmos áll rendelkezésünkre, de van 
kitűnő magyar Wagner-énekesünk is 
a fiatal Pilinszky Zsigmond szemé-
lyében, aki sok értékes sikert aratott 
már a múltban e szerepkörrel és leg-
közelebb mint Siegfried fog bemutat-
kozni. Egyelőre ezek a terveim. 
Az igazgatói dolgozószoba előtt éne-

kesek és énekesnők sokasága várakozott, 
nem is illett volna a hosszabb interjú. 
Amint a várakozók sorai között elhalad-
tunk, operai terminus technikusokkal 
teli beszélgetések foszlányai ütötték 
meg fülünket. Uj szerepekről, szerep-
osztásról, próbákról folyt a szó. Minden 
szemben a munka friss tüze égett, az 
Operaház tetterős fiataljaiból rekrutáló-
dott uj gárda állt előttünk és éreztük, 
hogy velük uj korszakot kezd az uj 
igazgató ebben a' színházban. 

HEGYI ANNA 

Át a határon 
Irta: DRËGEL7 GÁBOR 

II. 
Az ivóban nagyrészt csempészek ültek, 

akik Aspang felé igyekeztek ujabb áruért, ami-
kor hárman beléptünk és fáradtan, sárosan, 
ázott ^cipőben letelepedtünk egy-egy pohár 
fröccsre. De akkor már képtelennek éreztük 
magunkat, hogy utunkat gyalog folytathassuk 
Aspangig és alkudozásba léptünk a vendég-
lőssel, hogy fogassa be a szekerét — amit 
ezer korona kékpénzért hajlandó is volt meg-
tenni. Az ár ugyan kissé borsos volt egy négy-
órás utért — de a határmenti falvak parasztjai 
a kommunizmus óta megszokták, hogy naponta 
legalább 2 — 3 ezrest keressenek a menekülő-
k n kékpénzben. 

Közben Biró főhadnagy a csillagjait kezdte 
felvarrni atillájára, — amit csak akkor hagyott 
abba, amikor megmagyarázták neki, hogy azo-
kat még Német-Ausztriában sem lehet hor-
dani a forradalom óta — mert stráfokkal jelzik 
a sarzsit, én pedig átöltöztem tetőtől talpig, 
hogy eltüntessem az elmúlt éjszaka nyomait 
aztán felültünk a szekérre és megindultunk 
Aspang felé. 

Hát ahogy hajt a szekér, egyszerre csak ki-
bukik az egyik hegyoldal mögül egy eleven 
osztrák határzsandár, megállítja a kocsit és 
harsány hangon rámszól : Kicsoda On ? Iga-
zolja magét. 

De erre már el voltam készülve és igazolá-
somul magammal vittem „A gutsitzende Frack" 
cimü darabomnak marienbadi szinlapját, amely 
díszelőadást hirdetett a jelenlevő szerző tiszte-
letére. 

A zsandár meglepetve nézett rám. 
— Hogyan — Ön „A gutsitzende Frack" 

szerzője ? Nohát annál a darabnál nagysze-
rűen mulattam. 

— Ennek az elismerésnek a jelen helyzetben 
különös fontosságot tulajdonitok — feleltein 
szerényen. 

— De lássuk csak, hogy Ön-e az igazén ? 
— Szólott kissé bizalmatlanul. — Sorolja elő 
a marienbadi szállodák neveit. Én tudniillik 
marienbadi fiu vagyok. 

Amire elősoroltam neki a szállodák névsorát, 
kedvesen hunyorgatva szólott. 

— Hát menjenek az urak — én nem láttam 
semmit. És a két főhadnagyot már meg sem 
kérdezve, tovább engedte a szekeret. 
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Egy negyedóra múlva azonban egy domb-
oldal mögül ujabb zsandár bukott elő, akinek 
már nem imponált sem a frakkom, sem a két 
főhadnagy fogadkozása, hogy a szegedi had-
seregbe akarnak belépni és beterelte a szeke-
rünket a kirchlachi határrendőrséghez. 

Mikor leszálltunk a szekérről az őrszoba 
rácsos ablakából a nevemet hallom szólitani. 

— Nini már Drégely is itt van ! kiáltotta egy 
csengő női hang. Majd kitárul az ajtó és meg-
pillantom az őrszobán Kosáry Emmyt, Buttykai 
Ákost családostul, Heidlberg Vilmos pesti 
bankárék társaságában, akik szintén a tárcsái 
szökőkolóníához tartoztak. 

Az osztrák határcsendőrségnél már nagyon 
előzékenyek voltak hozzánk, de, a törvények 
utasításainak megfelelőleg költségünkre minden 
szekér bakjára egy csendőrt ültettek, hogy el-
kísérjen bennünket Wiener-Neustadtig a Polizei-
Commissariat-hoz, ahol döntés hozatik afölött, 
ki kap beutazási engedélyt. 

És megindultak a szekerek a határ felé. 
Mindegyik szekér bakján egy csendőr ült, az 
első szekéren Kosáry Emmy Buttykai Ákossal 
meg a kislányukkal, a másodikon Kosáry Emmy 
szülei Heidlbergékkel, a harmadikon pedig a 
két főhadnagy meg én. Délfelé értünk Aspangba, 
ahol a csendőrök kíséretében betértünk egy 
vendégfogadóba ebédelni. Mi voltunk a vendég-
látók — a csendőrök a vendégeink, előbb azon-
ban a csendőrőrmester megszámlált bennünket 
hogy mind a tizen ottvagyunk-e. A podgyá-
szunkat pedig bezárta a fogadó irodájába, 
hogy egyikünk se szökhessen meg. Azután 
ebédhez ültünk — az asztalfőn a csendőr-
őrmester, mellette én, baloldalomon a másik 
csendőr — ezzel a különös figyelemmel ők 
tudniillik meg akartak tisztelni, mint egy 
Ausztriában is ismert szinműirót — majd Heidl-
berg és a hölgyek következtek — a harmadik 
csendőr pedig Buttykai Ákos mellé jutott. 

Miután néhány liter bort kikoccintottunk a 
csendőr urakkal, autón újra a pályaudvarra 
kerültünk és Wiener-Neustadtba utaztunk, ahol 
Kühne rendőrfőnök ur azonnal tartózkodási 
engedélyt adott, mindössze csak az lepte meg, 
hogy valaki, akinek olyan ,Jó frùkkja" van, 
mint nekem, hogy érkezhet meg ugy mint egy 
proletár — 200 koronával a zsebében. 

Az éjszakét még Wiener-Neustadtban töl-
töttük, ahol a szállodák tul voltak zsúfolva 
ugy hogy nekem csak egy kis szobácska jutott 
egy harmadrendű szállóban. 

Mikor a szálló kis vendéglőjében elköltöttem 
a vacsorámat és elpanaszoltam a szállodásnak, 
hogy milyen rossz szobám van, egy munkás-
külsejü férfi, aki meghallotta, hogy magyar 
vagyok, meghívott magához aludni — és fülembe 
súgta, hogy „ö is kommunista". Majd meg-
kérdezte, hogy igaz-e hogy nálunk a lakatosok 
68 koronát kapnak naponta. 

Miközben tapintatosan visszautasítottam meg-
hívását, felvilágosítottam, hogy azért a 68 koro-
náért, amit nálunk a lakatosok kapnak nem 
ehet olyan jó vacsorát, mint az itteni bérééit 
a wiener-neustadti kis kocsmában. 

A hajnali vonattal végre megérkeztem Bécsbe. 

Ujak a Vigben 
Az évad nekiindulásával három uj taggal 

szaporodott a Vigszinház kitűnő művészgárdája, 
Az uj tagok közül az egyik nem is uj, mert 
csupán visszaszerződött a színházhoz, ahol 
már sok nagy és értékes sikert aratott, R. 
Molnár Aranka, Ráskai Ferencnek, a jónevü 
írónak felesége ez az egyik uj vigszinházi tag, 
akire az uj évadban igen komoly és értékes 
feladatok várnak a Lipót-köruti színházban. 
A kitűnő művésznő már fel is lépett régi 
sikerei színhelyén, Flers és Caillavet nagysikerű 
darabjában. A papában a női főszerepet ját-
szotta. 

A másik uj tag egy fiatal kezdő művésznő, 
Takács Klári, aki az uj évadban mint Tisza 
Jutka már meg is kezdte szereplését az Ocskay 
brigadéros-ban. A mult évben még a Színi-
akadémia növendéke volt Takács Klári és egy 
vizsgaelőadáson vonta magára a Vigszinház 
egyik igazgatójának figyelmét. Csiky Gergely 
kedves vígjátékát, A nagymamá-t játszották 
és Takács Klári adta Márta szerepét. A közön-
ség közt pedig ott ült a nézőtéren Faludi Jenő. 
A többit már könnyű kitalálni : Takács Klári 
immár a Vigszinház tagja és debutje után sok 
szépet jósolnak további fejlődéséhez. 

A harmadik uj tag Fábián Mihály, akit a 
háború és a velejáró katonáskodás gátolt eddig' 
abban, hogy komoly képességeit bizonyíthassa 
a közönség előtt. Most végre megnyílik a fiatal 
művész előtt az érvényesülés lehetősége és az 
uj évadban előreláthatólag neve elveszti új-
szerű csengését a Vigszinház régi gárdájának 
megszokott névsorában. 
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J i p f c M Á m a 

A nagy tragédia-költő igy fejezte be a 
problémáját : 

(Szin : Nagy gótikus csarnok, a hátiérben 
nyitott oszlopsorral, amely mögött vad, szag-
gatott bércek látszanak komor viharfelhőkkel. 
Középütt az Arno habjai csobognak, bal-fené-
ken egy enyhe remetelak, jobb fenéken titok-
zatos csöndben terpeszkedik a város. Jobbról 
tikkadt sivatag, olykorcsilingelveelvonuló kara-
vánokkal és imitt-amott csobogó geizerekkel.) 

Lilla : (Tőrét markolatig kebelébe döfve.) 

Szümből kiröppent titka ini, igy hét Madárja 
vesztetten pusztuljon a kalit. 

(Lehanyatlik.) 
Óh jaj ! Meg én halok I 
Jenő : (Komor részvéttel.) 

t Szüjét döfé ét ! 
S envére ád bocsánatot bűnére 1 
Szegény I Segitni kéne rajt ! Biz ám ! 

• (Nemes fájdalommal hörög). 
Óh jaj I Meg én halok ! Segits ! 
I Tűnődve félre.) 
Piha I Sugalma tán vádló való, 
Tengerfenék s ködképek bus raja, 
Mit elgyötörve borit szivére ő, 
Habár mit én érzek, mi óriás ! 

( Végsőén halódva.) 
ja j I Meg én halok! Segits 1 Biz ugy ' 

Lilla 

Jenő . 

Lilla. 
Óh 

Jenő : (Tovább fontolgatva, félre.) 
Vagy tán csalóka vón' e raj ? Piha ! 
Hiszen Tér és Idő mi végtelen 
S a mozgás görcse vajmi hasztalan, 
Ha nem taszit vonzás s mi más egyéb, 
Mi aszteroidák terén libeg I 
De nem ! De nem ! Oszolj sápadt gyanú ! 
Mi férfihoz nem illő ez ! Piha I 

( Merően.) 
Piha ? Mi cenkül cseng e szó, mint a 
Dió haja ! Ugy ám 1 E szó se szó, 
Csupán szónak haja I Ciha 1 Hajciha, 
Hajcihő. . . 

(Keserűen nevet.) 
Hö-hö-hö-hö-hc-hö ( 

Lilla : (Halódva.) 
Mi kin I Segits ! Meg én halok ! 

Jenő : (Töprengve.) Szegény 1 
Segitnem rajta kell, kétségtelen ! . 
Gyömbér, galand, pimpó és kikerics 
S amit terem fűszert a bú tere, 
Sebére ir, de jaj, mi lesz velem ? 
Első néni én valék ! E szó sikolt 
Gyászos danát fülembe im s megöl. 
Nem én első valék I Hógörgeteg, 
Aszály, dagály, népbiztosok kara, 
Közúti villamos, sőt csuzmatag 
És mind ti gőgbe göngyölt istenek ! 
Jelt adjatok, hogy erre, vagy arra ! 
Miként? Mi mód? Lám-lém? S hogyan? 

(Tőrét markolatig döfi kebelébe.) 
Lilla : (Kifakadva.) 

Hét jó I lm lásd I Meg én halok mostan ! 
(Halódva felkönyököl.) 

Tudd meg tehát, hogy szüm csalitja csak 
A fülmiiének serkent üdv-tanyát, 
Hogy zengje lágy Echóm : Emlékezés! 
S mi benne van s mi rajta kü'l rekedt, 
Puszt anyámnak hő képzetét teszi! 
Ám kellne bér, nem igy, nem igy soha 
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Ily áron én báván nem senyvedek. 
Holott szép Gàngeszem lankája int 1 

(Kínlódva.) 
Én . . én . . . bár jóllehet s miként noha . . . 
. . . Üdvöm . . . virányim hervatag szele . . -
... Mi kin !... Mi kin L. Jenőm !... Szeretlek én I 
(Meghal.) 
fenő: (Tőrét újból megforgatva sebében.) 
Mit én hallék ! Szeret im engem 6 ! 
Így hát a lét mi dőre hasztalan ! 
Lillám halott szerelme alkonzán ! 

(Föláll, előre lép tűnődve.) 
Ugy ám ! De rajt' a vád gyásszal zuhog : 
S mi készti őt ? S engem vajon mi készt ? 
Mi készt ? Ez itt a kérdések kérdése I 
E satnya kor csuvasz intő-jele, 
Vihar talán a láng-betűs Ige, 
A serleges, részeg Mene-Tekel I 
Mi készt ? Felelj te rá sötét titok, 
Ki ott gunnyaszt'sz odúd öblébe' tán 
Feledve múlt s jelen örvényeit I 
Mi készt ? Haha ! Sőt hajhó is netán. 
Miként ezt úri kényem rendeli I 
Hajhó I Hajhó [ Lillám halott s íme 
Ha kedvem tartja, meg én is halok I 

( Meghal.) 

A társaságra szemmelláthatólag nagy hatást 
tett Matuska Jenő műve. De a világszerte is-
mert operett-librettó szerző izgatottan kiragadta 
zsebéből a kézirat-csomót és clvasni kezdte: 

(Folyt, köv.) 

Ha mellettem l e s z e l . . . 

Fia rossz uton haladtam s megbotoltam, 
Ha másokhoz s magamhoz hűtlen voltam, 
Ha bűnt hordoztam vérem 'közepén ; 
5 ha minden földi vétek az enyém: 
Mint gonosz álom, minden ugy vesz el : 
Ha mellettem leszel . . . 

Ha miljó kézből kövekkel dobálnak, 
S ha mindenki helyett engem találnak, 
Ha világ végén meghasad az ég, 
Terólad le akkor se mondanék! 
A hunyó hold még egyszer felneszel: 
Ha mellettem leszel . . . 

S ha minden szin ellökne, megtagadna, 
S a gyűlöletük tengerré dagadna, 
S kővé merednék egy rossz éjszakán 
És árnyék ülne szemem csillagán — 
Még akkor is sugárral vértezel: 
Ha mellettem leszel! . . . 

Somlyó Zoltán. 

Hegyi Anna 
A Király Szinház uj évadjában uj Helént 

szöktet meg romantikus kastélyába Gróf Rinaldó 
vagyis a rokonszenves Mr. George Adam. Az 
uj Helén : Hegyi Anna,temperamentumos fekete 
szépség, igazi színész-vér, aki egy csapássa' 
a legjobbak sorába jutott. Sikerének értékét 
növeli az a körülmény, hogy oly szerepben 
jutott először szóhoz, amelyet eddig- Kosáry 
Emmy alakításából ismertünk és amely a 
szokottnál magasabbrendü színészi feladatokat 
ró személyesitőjére. Hegyi Anna sikerrel, tel-
jes elismerésre méltó sikerrel oldja meg e 
nagy feladatot s ebben nem kis része van annak, 
hogy rokoni kötelékek fűzik a magyar operett-
színjátszás nagy Hegyijéhez, a feledhetlen 
emlékű Hegyi Arankához. A névhez és a csa-
ládi hagyományokhoz azonban tehetséget is 
örökölt Hegyi Anna és Keresztély grófnő a 
nagy kreáló után méltó megtestesítőt talált 
benne. 
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/ Ï m a c m u t u d j a , 
ü 

INTIM PISTA, hogy mi lesz a szezon első 
upercttuj4onsága ? 

— Hogyne tudnám ! Kálmán Imre nagy-
szerű operettje, a Farsang királynője, 
melyet már hónapok óta játszanak rend-
kívül nagy sikerrel Bécsben és Berlinben. 
A Király Szinház már a tavasszal be 
akarta mutatni, de közbejött a proletár-
diktatúra és el kellett halasztani a premiert. 

— Megkezdődtek már a próbák ? 
— Még csak ezutáh kezdődnek. A par-

titúra csak a minap érkezett Budapestre 
egészen különös körülmények között. Mint-
hogy pósta most nincsen Bécs és Buda-
pest között, a nagy kötetet a szinház egy 
barátja hozta el Kálmán Imrétől Beöthy 
László számára, de kis liija, hogy Bruck-
han nem maradt az értékes csomag, mert 
a határon sokat akadékoskodtak miatta. 

— Mi újság van Bécsben ? 
— A magyarok már majdnem vala-

mennyien hazajöttek, de egy szép, fiatal 
magyar asszony odakinn maradt. Nem is 
jön többé haza, hacsak nem látogatóba, 
mert férjhez ment. 

— Ki az ? Ismerjük mi is ? 
— Hogyne ismernék, hiszen a pestj 

társaság egyik közismert szépsége és nem 
is olyan nagyon régen még színpadról is 
tündökölt. Ne találgassák, inkább meg-
mondom: Yárady Ili, Várady Antal leánya, 
az Aranka huga. Minkus bécsi bankigaz-
gatónak, a nagy Minkusnak unokaöccse 
vette feleségül. 

— Végre hát házassági liireket is tud. 
l r an -e még más is ? 

— Ezúttal van az is. Rajnai Oábor meg-
nősült, A mult szombaton volt az esküvője, 
egy nagyon szép, fiatal hölgyet özv. 
Tomory Károlyné, Papp Ediket vette el 

feleségül. Megnősült az Operaháznak egyik 
nagyon népszerű kiváló énekese, aki a 
szovjet-uralom alatt vált el a feleségétől. 
Mit gondolnak, kit vett el ? A saját fele-
ségét. Válás után rájött, hogy mégis csak 
jobb a házasélet a legényéletnél és mert 
nem ismert kitűnőbb feleséget, mint azt, 
akitől elvált, elvette újra. A napokban 
volt az esküvő a lovagiasság minden sza-
bályai szerint anyakönyvi hivatallal, lako-
mával egybekapcsolva.. 

— Ez aztán érdekes eset. Más családi 
hírt nem tud ? 

— Csak Tapolczayékról mondhatok egy 
kedves történetet. Tapolczay Jojó, Tapinak 
és Vizsáry Mariskának a leánya, levelet 
irt az apjának Prágából, hogy ott van a 
cseh fővárosban és nagyban filmezik. 

— Hogyan került a kis Jojó Prágába? 
— Jojó, emlékeznek talán rá, Kassán 

volt primadonna. Mikor a vörösök elfog-
lalták Kassát, a színészek, akik már is-
merték pesti hírekből a proletár-uralmat, ' 
meglógtak. Minthogy pedig hazajönni nem 
volt tanácsos, kicsit beljebb mentek Cseh-
országba. Így jutott Jojó is Prágába, 
ahonnan most végre megjött tőle az első 
értesítés az aggódó szülőkhöz. 

— Mit csinál Drégely Gábor ? Olvastuk 
érdekes cikkét a „Színházi Élet'-ben. Ír 
uj darabot. 

— Drégely megint Bécsben van. Igen 
hírtelen és nagyon kalandos módon jutott 
vissza a menekültek városába. A mult 
csütörtökön megtudta, hogy a Volkstliea-
terben szombaton lesz a bemutatója az 
„Egy férj, aki mindent tud" eimü darab-
jának. Nosza el kezdett szaladgálni út-
levél, engedély, visum után, mert a pre-
miéren minden körülmények között meg 
akart jelenni. És nem azért „szerencse 
fia" Drégely, hogy ez ne sikerüljön neki. 
Szombaton este már a Volksoper színpa-
dán hajlonghatott a tapsoló közönség előtt 
és kezet csókolhatott a szép Woiwode 
kisasszonynak, aki a női főszerepet adja. 

— Itt van még Pesten az az amerikai 
magyar színházigazgató, akiről a múlt-
kor a ,Színházi Élet" irt ? 
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csapja a közönséget: ezt egy színész 
fogja nektek megmagyarázni, nektek, a 
közönségnek. — És így tovább. Első 
pillanatban megoldhatatlannak látszik 
a paradox, minden célnak és szándék-
nak ilyetén nihilizmusa — az ember 
meghökken, elveszíti a talajt maga alól, 
inognak az elméletek. íme egy ember, 
aki üstökön ragadja magát és igy rántja 
fel testét a levegőbe. Kihez beszél hát 
ez a Janus-arc: nekem, vagy a közön-
ségnek? A fej megvetően elfordul a 
nézőtér felől, de a kezek tovább is 
neki integetnek. Az ajak igy szól : „nem" 
és a koponya igenlően bólogat. Hát ez 
a különös ember arról irt drámát, hogy 
nem szabad drámát irni? 

Mondom, mindjárt azon kezdtem, 
hogy roppant furfangos és agyafúrt 
darab a Sven Langené. Első pillanat-
ban, ugye meg lehetne szédülni a fent 
vázolt néhány kérdéstől : diabolikus és 
megoldhatatlan fölényt éreznénk, le vol-
nánk sújtva, no, itt valaki alaposan elbánt 
velünk és az egész drámairodalommal í 

De hát elég a zavarokból : nem is 
olyan veszedelmes a dolog, uraim, a 
megoldás igen egyszerű. Közismert és 
untig megszokott jelenség az egész: 

LATABÁR REZSŐ 
Télikert Kuba gyöngye 

ugyanaz a jelenség, mint mikor valaki 
ugy akar megkapni egy nőt, hogy sze-
relmének reménytelenségéről beszél és 
zokog. Ezt pesti nyelven ugy hivták 
valamikor, hogy főzés. Nagysád ön 
nem szeret engem, azért sirok. De nem, 
Alfréd, kérem, ne sirjon, mert ön olyan 
szépen tud sirni, hogy én önt ezért 
máris szeretem. Ez esetben tovább sirok, 
nagysád arról, hogy ön engem nem 
szeret, mert nagysád ez esetben szeret 
engem. Közönség, te nem értesz engem. 
Nézd ennyire nem értesz engem. De 
igen, már értelek, olyan gyönyörűen és 
meggyőzően érezteted velem, hogy 
mennyire nem értelek. Ez esetben to-
vább mutatom, igy megértjük egymást. 

Ne tessék ,tehát félteni a drámairo-
dalmat. A paradox nem is paradox : 
Sven Lange nagyon is számit rá, hogy 
meg fogják érteni, amit a megnem-
értettségről beszél. Sven Lange nagyon 
is számit rá, hogy a közönség érti Krum-
backot és a költészetet. Csak az a sza-
már Krumback nem tudja ezt — és 
Krumback tragikuma ezzel aztán egészen 
más szinben tűnik fel. Az egész tragi-
kum abból áll, hogy tévedett, a műfaj-
ban — Sámson és Delila gondolatából 
nem drámai költeményt kell irni, hanem 
társadalmi drámát, három felvónásban, 
tragikomikus beállításban. Amiből csak 
az következik, hogy Sven Lange oko-
sabb és ügyesebb ember, mint Krum-
back : másképpen Krumback gyilkolta 
volna le őt és nem ő Krumbackot. Ez 
a komédia. S hogy alapjában véve Sven 
Lange is nagyon lenézi ezt a Krumba-
ckot egész, költészetével egyetemben. 
Ez a tragédia. S hogy alapjában egyet-
len dolgot tisztelnek és áhítoznak minda-
kctten — Krumback asszonynak nevezi 
és Sven Lange közönségnek. Ez a tragi-
komédia. 

A LKUJOBH CSERE. Vidám szinész-
társaság beszélgetett az elmúlt szomorú 
idők vidám eseményeiről, többek kö-

zött arról is, ki mit cserélt be élelmiszerre. Sorra 
elmondta mindenki mit kapott egy ócska ka-
bátért, nadrágért, esernyőért. Törzs Jenő vitte el 
a pálmát valamennyi elől : két öreg kalapért két 
tyúkot és ötven tojást kapott, de a tojások még 
szaporodtak, mert az egvik tyúk heteken át 
szorgalmasan teljesítette kötelességét. 
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Az általánosan ismert, teljesen ma 

sem leküzdött nagy epidemiák mellett 
a középkorból egy különös járványos 
betegség emlékét őrizte meg a történe-
lem és az orvosi tudomány. Táncdüh-
nek, tudományosan koreomániának ne-
vezik ezt az epidémiát, amely tipikus 
népbetegség volt és megszűnve, majd 
újra fellépve, körülbelül négy évszáza-
don át grasszált a középkorban. A ko-
reomániának. főleg ideges, ideggyenge 
emberek estek áldozatul. Vallásos exal-
tációban nők és férfiak nagy csoportba 
verődve és összefogódzva, szilaj táncot 
jártak mindaddig, mig ideges rángató-
zások között össze nem rogytak, azután 
aléltságukból magukhoz térve újból 
nekikerekedtek a táncnak. Zeneszó 

^V (J h ï s 

mellett, mint egy fantasztikus farsangi 
körmenet vonultak a tánc e betegei 
egyik helyről a másikra, városokon, 
falvakon keresztül, egyre táncolva, ke 
ringőzve, ugrálva. " Szent János tánco-
sainak nevezték őket, valószínűleg azért, 
mert a tánckórság azokból az orgiákból 
fejlődött ki, melyeket akkoriban Szent 
János napján szoktak rendezni. Vitus-
táncosoknak is hivták őket, védszent-
jük, Szent Vitus után, de az a betegség, 
amelyet ma vitustáncnak hivnak, egy-
általában nem rokon a koreomániával, 
csak valószinü, hogy a nevét a közép-
kori epidemia emlékéből nyerte. A 
tánckórság nevezetes tünete volt, hogy 
ragályszerüen terjedt, a tömeghisztéria 
jèllegzetességével ragadt át egyik ideg-
bajos emberről a másikra, sőt nem 
kimélte a gyermeket sem. A XIII. szá-
zad elején Erfurtban száz idegbajos 
gyermek lett a koreománia áldozata és 
a történelmi adatok szerint a szeren-
csétlen gyermekek eltáncoltak egészen 
Amstadtig. 

A tánckórság egy másik formája az 
úgynevezett tarantizmus, mely Olasz-
országban dühöngött a XV. században. 
Az akkori naiv közhit szerint egy mér-
ges pók, a tarantella-nak csipése volt 
oka annak a szédületes sebességű tánc-
nak, melyet önkénytelenül jártak el 
mindazok, akiket a pók megcsípett. Az 
egyébként szelíd és ártalmatlan taran-
tella nyáron veszedelmes tulajdonságo-
kat vesz fel : mindenkibe beleszúrja 
mérges fulánkját és szúrása kegyetlen 
fájdalmakat, okoz. A nép a tarantella-
csipés leghatásosabb gyógyszerének a 
táncot tartotta. Ha valakit megcsípett 
a pók, zenészeket hivattak hozzá és 
"addig húzatták a jobbnál-jobb talp alá 
valókat, mig csak táncra nem perdült 
a beteg. A legenda szerint ez a táncra-
perdülés csak hosszas kísérletezés után 
történt meg, de akkor azután annál 
s^ilajabban járta a beteg hosszú órájcon 
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keresztül. A tánc és a zéne, a néphit 
szerint, kicsalta a pókot a beteg testé-
ből, valószínű azonban, hogy az erős 
izommunka következtében beálló izza-
dás fellakasztotta a fulánk okozta sebet 
és azért könnyebbült meg a tarantella-
csipett ember a tánc után. Igen való-
színű azonban az is, hogy a szegény, 
meggyanúsított pók csak igen kevés 
embert szúrt meg és az ő rovására 
írtak minden légy és szúnyogcsípést is, 
miáltal az emberek bőven élhettek a 
fulánktávolitó orvossággal, a tánccal. 
Ebből az előbbinél mulatságosabb jár-
ványból fejlődött ki később az a tánc, 
amelyet a nápolyi nép még ma is tán-
col és amelyet az egész világon taran-
tella néven ismernek. 

Ezek a táncepidémiák jutnak az em-
ber eszébe, mikor a vidám emberek 
mai táncoló kedvét látja. Mindenütt 
táncolnak, szivesebben, többet és lel-
kesebben, mint bármikor azelőtt.' És 
kétségtelen, hogy ennek a mostani 
táncoló-szenvedélynek, melyet még 
rosszakarattal sem lehet táncdühnek, 
vagy tánckórságnak nevezni, szintén 
van valami pszichikai alapja, inditó oka. 
Inter armas silent musae, mondja a 
régi római közmondás, melyet sokat 
idéztek a háború nehéz évei alatt is, 
tudvalevőleg Terpsichore is a múzsák 
egyike volt. Elpihent a tánc is, üresek 
lettek a tánciskolák és mikor odakünn, 
a frontok széltében és hosszábban dü-
höngött az a haláltánc, amilyenről még 
Holbein sem álmodott, nem volt senki-
nek sem kedve arra, hogy itthon bá-
lozzék. De mikor elpihent a csatazaj 
és a béke fehér galambja kezdte bon-
togatni szárnyait, mintha egyszerre fel-
fakadt volna minden elfojtott szenve-
dély, mintha a tánctalan évek ritmus-
talanságát akarta volna pótolni min-
denki, szilajabban perdült táncra a világ 
apraja-nagyja. A következtetést a tán-
coló kedv feléledésének, görbéje is 
mutatja, hogy tudományosan fejezzük 
ki magunkat. A világháború fagyos 
aléltságából elsőnek a németek tértek 
magukhoz. Berlinben már a mult évben 
a tetőfokára emelkedett a tánckedv. 
Gombamódra nyiltak tánciskolák, hogy 
mindenkinek módjában legyen gyorsan, 

sebtiben megtanulni az uj, divatos 
táncokat. Bál volt minden nap Berlin-
ben és minden háznál báltermeket épí-
tettek, mert a meglévők nem birták 
befogadni a táncolni kivánó párokat. 
Ez időkben már Bécs is kacérkodott a 
tánccal. Egyelőre csak a különféle 
táncművésznők valóban művészi, vagy 
legkevésbé sem művészi produkción, 
a hangversenytermekben élték ki ma-
gukat a táncoskedvüek, de a béketár-
gyalások megindulásával a tett meze-
jére léptek itt is, Bécs követte Berlin 
példáját. A mult évadban már Buda-
pestet keresték fel sürü rajokban a 
táncművésanők. A tánciskolák, sőt 
táncakadémiák száma egyre szaporo-
dott, uj táncprodukciók születtek és 
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egyik kiváló ballerinánk könyvet irt a 
táncról. Mindez természetes előkészítője 
annak, amit két nagy város példájából 
már ismerünk. Kétségtelen, hogy Buda-
pest is táncos város lesz és nálunk is 
lelkesen járja majd mindenki a divatos 
táncokat. 

Hogy melyek a divatos táncok ? Ma 
még az one-step és a two-step, ez a 
két kellemes és finom — már ki bogyan 
táncolja — angol tánc, melyet nyilván 
az amerikai boston és a kevésbé sike-
rült francia tango ellensulyzására ta-
láltak ki. A jövő divatos tánca azonban 
minden kétségen felül állóan a foxtrott, 
mely kivételkép nem a szalonból, a 
táncteremből jutott fel a színpadra, 
mint az előbbiek, hanem megfordítva. 
Berlinben és Bécsben már foxtrottot 
táncol mindenki, ez a fashionable tánc, 
melyet mindenkinek illik tudni és járni. 
A foxtrott mellett azonban egészen ter-
mészetesen divatban maradnak a múlt-
ban kedvelt táncok, amelyek, ugy lát-
szik, sohasem mennek ki a divatból, 
így a boston, amely a bécsi keringőből, 
a legigazibb táncból keletkezett és le-
hetővé tette, hogy a valcer továbbra 
is uralkodó maradjon a tánczenében, 
azután nálunk a mi táncunk, a csárdás, 
mely a magyar tánckülönlegesség és 
jobb, szebb más nemzeti táncoknál, 
mert valamennyivel szemben megőrizte 
polgárjogát mind a mai napig a leg-
előkelőbb szalonokban és báltermek-
ben is. 

Az uj táncok uj zenét is hoznak és 
a foxtrott-divattal el lehetünk készülve 
pompás, u j ritmusu zenedarabokra. 

Uj festőiskola Budapesten 
A kicsavart lábu, nyakú emberek eltűntek a 

budapesti utcák falairól, lemosták a lehetetlen, 
Ízléstelen és tehetségtelenségtöl kiabáló plaká-
tokat és ezzel eltűnt a proletár-művészet. Már-már 
félő volt, hogy az a rettenetes művészi irányzat, 
mely karöltve jött a vörös diktatúrával, megméte-
lyezi az emberek szemét, szivét, de ugy látszik már 
álmában (hacsak nem rossz az álom) sem gondoj 
senki arra, milyennek tervezték Uitz és többi 
nagyképű társai az uj magyar művészetet. Mint 
mindenütt, a művészetben is sok jóvátevésre 
van szükség. Nevelni kell az ízlést, a látást, hogy 
eszébe se juthassanak senkinek olyan badarságok, 
milyeneket álművészek vetettek papírra néhány 
hónap előtt. 

A művészi pályára induló fiatal tehetségeknek 
komoly, izmos vezetőkre, irányitókra van szük-
ségük. Alapos reform - készül a festöművészeti 
iskolában, de nagy tisztogatást kell csapni a 
magánjellegű festőiskolák között is. Az ujakat 
meg éppen figyelemmel kell kisérni. Nem szorul 
az ilyen szigorú előzeles Cenzúrára azonban az 
a festőiskola, amelynek nemes intencióit a veze-
tője neve is garantálja. Ez az iskola Gedö Lipót, 
az ismert kiváló festőművész vezetése alatt áll 
es a Dohány-utca 14. szám alatt nyilt meg. Gedőt 
nem kell ez alkalomból nekünk felfedeznünk. 
Vidám, humoros rajzait ismeri az egész magyar 
olvasóközönség, de tudja róla azt is, hogy firom-
izlésű, nagykoncepcióju művész is egyúttal. 
Qedő iskolája festést és rajzolást fo,> tanítani és 
előkészít az akadémiára. Tanítja az iparművé-
szeti grafikát is, a könyvd'szitést és plakátraj-
zolást. Rövid időn belül helyet foglal az iskola 
tantervében a szobrászat, a textilművészet és a 
kerámia is, melyek tanítására a legnevesebb 
művészemberek vállalkoztak. Az iskola jövő hó-
napban kezdi meg működését, de jelentkezéseket 
már most elfogad az igazgatóság minden nap 
délután 2 és 3 óra között. 

Haraszti Hermin első szegedi kritikája. „Külö-
nösen kell kiemelnünk Haraszti Hermint (Tímeát), 
ki az ötödik kép nagy jelenetét Kadisával oly 
szépen s annyi természetességgel játszotta, hogy 
a közönség nyilt jelenésben viharosan tapsolta. 
Azt a jó hírnevet, mely a Haraszti Hermint meg-
előzte, igazolva találtuk s benne Aradi kiváló 
akvizícióra tett szert". 

Szegedi Hiradó-ból 1887. okt. 2.) (Előtte való 
napon Aradi Gerő megnyitó előadását tartotta 
Szegeden, melyen Haraszti Hermin az . „Arany* 
ember'-ben debütált.) 
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Ki hitte volna ? 
Lehetséges ? 

Az ember már szakszervezeti 
Igazolvány nélkül is lehet 
Tehetséges ? 

* 

ígéret 
Hány iró m o n d j a : 

— . „ K ü l f ö l d ö n k e z d e k uj életet" 

De s a j n o s mi lyen k e v é s tartja be 

Ezt az ígérete t . 
* 

A koldus, a jó Isten é s én 
Mást 

nem a d h a t t a m a ko ldusnak : 
csak egy 25 koronást . 

Szegény koldus h a n g j a 
r emeg : j 

Az Isten ezerszeresen 
f izesse m e g . 

. . . T u d o m , h o g y Isten érte 
ezerszer annyi t ád az É g b e n 
csak azt is s ze re tném tudni 
hogy fehé rben-e a v a g y Kékben . 

„ Tanulmányi rendező" 
Szinházi crtesiiltségem kissé 
Hiányos 
Melyik darabot rendezi idén 
A Nemzetiben Mácza János. 

ttegszünt a b lokád 
Vig táncot járhat 
Bokád 
Blokád 
Nincs 
Lesz minden Kincs 
Bús 
Szivedre ir 
hus, 
Zsir, 
Gyönyörködteti szegény pesti 
Szemét. 
És nem adok neki öt hetet 
Hár hozzák be a sok angol zenét 
És francia vigjáték-ötletet. 

* 

Kabaré 
Az emberben az a kérdés 
Éled fel : 
Hol az a kabaré mely 
Versenyezni tudna az élettel. 

* 

Napoleon 
Pogány azzal v igasz ta lódhat , hogy 
Ha mint népb iz tos n e m is m a r a d h a t 
Mint iró a N e m z e t i b e n m é g 
N a g y s ikereke t a ra tha t . 

Ki mélyen alszol hont föld szivében 
Köszönt im az utókor, vén szinész ! 
A sirt, hol nem rég jeltelen sötéten 
Pihentél, megjelölte honfikéz. 
E kő szebb álmaidnak őre légyen, 
Mult nemzedékről szólva, mely kivész 
De bár pihenjen néma hant alatt : 
Neve dicsőn, örökre fönnmarad ! 

Vdradi Antal ódájának utolsó szaka Kelemen 
László, első magyar színigazgató sirkőlelepleze-
:,ére. 1888 szept. 8, 
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HADRIK ANNÁ, GERE ZSIGMOND |V|LÇOX MICi, VANDORY GUSZTÁV 

A könnyek asszonya 
A Mozgókép-Otthon e hó 6-ón egy rend-

kívül érdekes, izgalmas cselekményü mozi-
drémát mutatott be, melyet Gere Zsigmond, 
a Magyar Szinhóz tagja irt és rendezett filmre 
s mely a bemutató sikeréből Ítélve bizonyára 
kedvelt műsordarabja lesz'a többi mozgókép-
színházaknak is. A hatásos fordulatokban gaz-
gad film meséjá a következő : Bonyhédyr.é fiatal 
szép asszony, ki jómódban él s kinek egyet-
len öröme kis gyermekében van. A férje léha 
ember, ki állandóan könnyüvérii nők között 
tölti életét, jelenleg is életre-halálra udvarol 
Miminek, az ismert kabarédivénak. Mimi csak 
akkor kész meghallgatni Bonyhádyt, ha az 
hajlandó neki ajándékul adni feleségének nagy-
értékü gyöngynyakékét. Bonyhády nem tűd 
ellentállani a lánynak, ellopja a szekrényből 
feleségének ékszerét s átadja a szeretőjének. 
Az asszony rájön a dologra, végső kétségbe-
esésében otthagyja az amúgy is már meg-
gyülölt házat s beleveti magét a folyóba. A 
gyár munkavezetője, ki véletlenül a parton 
halad el megmenti őt a haláltól. A munka-
vezető hazaviszi az ájult asszonyt egyszerű 
otthonába. Az asszony semmi szin alatt sem 

akar hazamenni a férjéhez, a munkavezető 
anyjánál marad s lassankint annyira megszokja 
egyszerű környezetét, hogy ő is beáll a gyárba 
munkásleánynak, ahol szorgalma és életre-
valósága lolytán később szép előmenetelt tesz. 

Ezalatt Bonyhády éli világát az elhagyott kas-
télyban. Ott van már a barátnője Mimi is. 
Pezsgő-cigány, dáridó minden este, ami csak-
hamar a tönk szélére juttatja a könnyelmű 
Bonyhádyt. Végre minden pénze elfogy s végső 
kétségbeesésében visszaköveteli barátnőjétől az 
elajándékozott ékszert, amit az azonban meg-
tagad. Bonyhády erre erőszakosan akarja elvenni, 
mire tulakodás támad közöttük. A dulakodás 
hevében Bonyhády szivszélhüdést kap s meghal. 

Bonyhédyné közben teljesen beletalálta magát 
az egyszerű miliőbe. Boldogságához csak gyer-
meke hiányzik. A munkavezető, ki Bonyhádyné-
nak ezt a vágyát tudja, elhatározza, hogy a 
gyermeket minden körülmények között elveszi 
a rossz apától. El is megy Bonyhády kastélyába, 
ahol már megtalálja Bonyhády holttestét s az 
árva gyermeket, kit magával visz, mint jövendő 
frigyének kedves zálogát. 

A darab főszerepeit : Hadrik Anna, Vilcox 
Mici, Gere Zsiga és Vándory Gusztáv játsszák 
hatásosan. 
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A visszafelé pergetett film 
A film — vagy ahogy pestiesen általánosít-

ják : a mozi, valóban „mozi" volt a szovjet-
uralom alatt . . . Ám nem abban az értelem-
ben, amelyet e szó szakmaszerüsége jelent > 
a „mozi" kifejezés ezúttal annak a laza-bizony-
talan fogalomköznek az értelmét öltötte ma-
gára, amelyet a felemás, zagyva, bohókés s 
nem komoly állapotok megjelölésére használ a 
pesti tájszólás . .-. 

A gyönyörűen lendült magyar filmipart és 
filmművészetet a szovjet alatt — valóban el-
mozizták. Különösen a szovjeturalom kezde-
tén, amikor ezt a szakmaszerüségében is eléggé 
bonyolult ügyet is éppen ugy kezelték, mint 
minden mást : a politikai népbiztosság szellemi 
bábaságát állították melléje, hogy őrködjék a 
magyar szovjet-filmgyártás csecsemőjének 
megszületésénél. Ám ez a szellemi bábaság, 
amely a szovjet-film világrajötténél csak arra 
ügyelt szigorú szemekkel, hogy az újszülött 
politikailag megbizható-e vagy nem s hogy 
lehetőleg Bucharin Nikolaj röpirataiból szopja 
az anyatejet — oly ügyetlenül fogta meg a 
csecsemőt, hogy : lepottyant. Már pedig nem 
is kell hozzá tudós Tauffer professzornak lenni, 
mé? a laikus is megállapíthatja, hogy a leej-
tett csecsemő rendesen a nyomorék gyermekek 
otthonába, vagy néhai Frim doktor intézetébe 
szokott kerülni ! 

A szegény kicsi féreg bizony nem tudott 
megnőni, hiába próbálták finom fehér bankók 
millióival lábra állítani ! Jelenleg összetört ta-
gokkal és kissé hüdésesen fekszik a magyar 
gazdasági élet betegágyában . . . 

• • 
Nem célunk a szovjet-filmgyártás történetétf 

ezer viszontagságát, hallatlan káoszát megír-
nunk — ez valóban más lapra tartozik, csupán 
néhány s kizárólag az irodalom és művészet 
körébe bekapcsolódó momentumét óhajtjuk 
felvázolni . . . . 

Amikór a filmüzemeket és az egész film-
gyártást kommunizálták s a járásbíróság markó-
utcai palotájába „központosították", szigorú 
ukáz adta tudtára a »központnak", hogy a 
filmgyártást egészen uj ösvényre kell terelni ! 
Félre az eddigi elavult burzsuj szempontokkal, 
sutba a régi darabokkal — mondották 1 Ezen-
túl csak olyan darabokat szabad irni és meg-
csinálni, amelyek a kommunizmus szellemének 
megfelelnek. Forradalmi darabok, propaganda-
fjlmçk kellenek s olyanok amelyek az uj ideo-

lógiáknak megfelelnek s hogy e rendelkezés-
nek érvényt is szerezzenek egy politikai cen-
zort egy-egyébként jeles műveltségű, de a film-
szakmához vajmi keveset konyító fővárosi ta-
nitónőt bíztak meg ezzel a szereppel, aki kér-
lelhetetlenül hozott ítéletet a kész szcenáriumok-
ról . . . Özönével érkeztek be a szcenáriumok 
a központba, amelyek túlnyomó része — proletár-
darab volt. Mindenki darabot irt, amelyekben 
most már nem a grófok, őrgrófok és hercegek 
szerepeltek, hanem forradalmi vezérek, elnyo-
mott proletárókból felküzdött apostolok, akik 
ugy ágáltak a darabban, mintha Szamuelly 
dirigálta volna őket. Nem volt egyetlen darab 
sem, amelyben legalább két tömeglázadás ne 
lett volna s ha ezt a sok szcenáriumot meg-
csinálták volna, akkora és annyi tömegre lett 
volna szükség, hogy Budapest lakossága elég 
szép mellékjövedelmet vághatott volna zsebre 
a — statisztériáskodásból ! . . . Nem a mun-
kásság igaz és nagy küzdelmeit, szociális köve-
teléseit megértő gondolatkörből indultak ki 
ezek az irók, témáik a túlfűtött forradalmisóg 
dühös fantasztikumának voltak szörnyszüle-
ményei. Fő az volt, hogy egy gyárost, munka-
adót, bankárt, kapitalistát kellett alaposan 
elintézni. Még boldog volt az a gyáros (— kérem 
az igazgató urak is így jártak, nemcsak a 
tulajdonosok !) akit nem a fellázadt munkásai 
vertek agyon, hanem valamelyik gyári leány 
szúrt le az utolsó jelenetben, amiért a gyáros 
fia elcsábította — így legalább szebb halált 
halt. A gyérosurfi megszabadult a bünhődéstől, 
mert — istenem minek is van szerelem a 
Világon — a leány még mindig szerette a hű-
telent ! A bankárokra is rájárt a rud ! Szegények 
a harmadik felvonásban mindig- sikkasztottak 
(rosszul spekuláltak I) a negyedikben megszök-
tek (kizárólag autón) s az ötödik felvonásban 
kénytelenek voltak agyonlőni magukat, mert 
Nick Carter, vagy N. Winter ur már már le-
fülelte őket ! . . . A grófok, őrgrófok és bá-
rók kérem mind elzülöttek. Szegény Gorkij, ha 
tudta volna, hogy ax iszákos, clzülött bérója 
milyen jól jött ezeknek, nem irta volna meg 
híres darabját ! . . . 

Maga a közoktatásügyi népbiztosság is be-
látta, hogy teljes csődbe jut az egész magyar 
filmipar és filmművészet s hirtelen és szeren-
csés megoldással igyekezett a bajon segíteni. 
Márkus Lászlót állította a szakma művészeti 
vezetőségének élére, aki azután egészen más 
és valóban helyes irányban igyekezett menteni 
mindent, ami még menthető volt, 
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élték napjaikat a gyönyörű parkban. A fiatal 
művésznépség állandóan járt-kelt Budapest s 
a hires alföldi város között s ha valamelyik-
nek (sok ilyen valamelyik akadt !) kifogyott a 
pénze, felréndult Pestre egy kis friss pénzért ! 

Egyszerre azonban végeszakadt az ide-oda 
utazgatásnak. Amikor ugyanis a politikai hely-
zet megváltozott s ezzel kapcsolatosan sok 
minden egyéb is, nem lehetett többé Pestre 
utazni s az érintkezés is jóformán hetekre 
megszakadt a fővárossal. Az ifjú művészeknek 
és növendékeknek egy napon azután kifogyott 
a pénze. Egyiknek-másiknak, aki aféle kis tőkés 
volt a többiek között, lett volna miből aprítani 
a tejbe (ezt kérem nem képletesen mondjuk I) 
de a sok irányból igénybe vett kölcsönök eze-
ket is lenivellálta a többiek nincstelenségére. 
Kisebb-nagyobb pénzmanőverek egy ideig nu g 
fenntartották ugyan a telep gazdasági nivóját, 
de azután beállott a csőd 1 A telep gyümölcs-
fái s a vasúti őrök (ezek voltak részben a telep 
élelmezési faktorai) is megszűntek jótékony 
adományaikat, illetve hitelüket tovább folyó-
sítani s már-már a sivár reménytelenség ülte 
meg a csüggedt lelkeket, amikor valakinek egy 
nagyszerű mentőötlete támadt. 

Be kell állani — fejmunkásnak ! — hangzott 
el a jelszó a telepen I 

A szomszédos gazdák között is hire ment. 

A csendélet — hisz tetszik tudni a műtörté-
netből — mindenkor igen szoros kapcsolatban 
volt a művészettel, illetően magukkal a mű-
vészekkel. A hamvas őszi barack, a kivánatos 
kajszinbarack, a mosolygó alma, a jó zamatos 
körte, szilva s ahány gyümölcse csak van a 
természetnek ezer és ezer festményen hirdette, 
hogy a gyümölcsöt nemcsak arra teremtette a 
mindenható, hogy az ember megegye, hanem 
azért is, hogy a művész — lefesse ! Sőt — 
kérem — a sárgarépa, kalarábé, tök, krumpli 
is sok-sok ezer és ezer képen hencegett ezzel 
a hivalkodó szereppel ! 

A festőművész — ha készen volt a csendélet 
megfestésével — rendesen elhajította csend-
élete tárgyét (néha meg is ette !) szóval egy 
kissé lenézte ! 

A csendélet-objektum jó sok évszázadon át 
tűrte ezt a semmitevést (mit is tehetett volna 
egyebet !) most azután csúf bosszút állt a 
művésznépségen. Kemény leckét adott nekik 

Kecskeméten az ottani művésztelepen ! 
A kecskeméti művésztelep különösen népes 

volt az idén. Seregestül mentek le a fiatal 
művészek és mindkét nembeli művésznöven-
dékek. Íványi-Grünwald Béla a telep művész-
direktora alig győzte elhelyezni a sok jöve-
vényt, akik vidáman és szorgalmas munkában 
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hogy a telep ifjúsága — hogy enyhén fejezzük 
ki magunkat — nem kéjeleg immár a jóllakott-
ság érzetével ! 

Azt az ajánlatott tették a gazdák, hogy állja-
nak be hozzájuk — napszámba ! Miért ne le-
hetnének ők is „a nemzet napszámosai" azál-
tal, hogy napszámot vállalnak a földeken ker-
tekben és gyümölcsösökben. 

Néhány nap múlva már vigan folyt a munka 
a kecskeméti tanyákon. Kinek mire volt haj-
lama, azt vállalta : az egyik szőlőt kapált, a 
másik a földet forgatta ásójával, a harmadik 
„felügyelt" ; a kisasszonykák a nőies jellegű 
munkakörben „helyezkedtek el". Gyomláltak, 
zöldséget, főzelékfélét siedtek, gyümölcsöt 
rakosgattak kosarakba, s az asszonyoknak se-
gitettek. Az ökonomikusabb természetűek a 
„célszerűt a hasznossal" jelszóval ugy csinál-
ták, hogy vázlatkönyvet is vittek magukkal s 
közbe-közbe skizzeket csináltak, hogy hogyan 
dolgozik a — másik! Ám ez a felemás munka 
nem igen tetszett a munkáltatóknak, s az egyik 
kofaasszonyság meg is mondotta a szentenciát 
az egyik művésznőnek : 

„Ha a kisasszony a papirra rajzolja a zöld-
ségeket (!) attól még nem lesz tele a kosár" l 

Ez a napszám kérem, a legszigorúbb gazda-
sági megállapodáson épült, nem lehetett sokat 

' . mókázni ! Reggel hatkor már munkába kellett 
állni, tizenkettőkor ebéd, azután délután kettő-
től pont hatig. Az „egésznaposak" 30, azaz har-
minc korona napibért, reggelit, ebédet és va-
csorát kaptak gazdauraméktól, a „félnaposak" 
15, azaz tizenöt koronát, reggelit és ebédet. 

Az egésznaposak azonban csakhamar félna-
posokká vedlettek át, a félnaposak viszont ne-
gyednapig sem igen birták s nemsokára az 
egész társaság — kidűlt ! 

Napkura a Dunaparton 

A művésztelep villái és műtermei előtt holtra 
fáradt művész-urfiak és kisasszonykák feküdtek 
a fűben. Feküdtek és nyújtogatták megbénult 
tagjaikat s mire néhány nap múlva magukhoz 
tértek, megjött a megváltó hir : szabad az ut, 
mehet ki merre akar s sürgősen pénzek és 
szánakozó szülők és hozzátartozók köszöntöttek 
be a művésztelepre. 

* 

Most ismét serényen folyik a munka a kecs-
keméti művésztelepen — visszatérhettek „régi" 
mesterségükhöz a festéshez ! Mindenki figurális 

• dolgokat fest és rajzol. Undorodnak a csend-
életfestéstől s még a kecskeméti földekre sein 
jár ki senki pingálni — a tájaktól is iszo-
nyuk van. 

A napokban pedig egy titkos szektát alapí-
tottak, amelynek mér jelvénye is van s melyen 
ezek a rejtélyes betűk láthatók : 

N. F. T. Cs. 
„Nem festünk többé csendéletet" . . , 

A kritikus legyen szigorú, de ne mérges ; 
legyen biró, de. ne bakó ; legyen lelkes, de ne 
indulatos legyen elmés, de ne csúfondáros ; 
legyen érdeklődő, de ne érdekelt, pártos. (Pesti 
Hírlap, 1882 febr.) 

Gárda Jolán, a Fővárosi^Nyári Szinház vendége 
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Az Apolló-Kabaré uj szezonja 
Több hetes szünet után kapunyitás lesz szom-

baton a Népszinház-utcában is, megkezdi u j 
évadját Budapest egyik legnépszerűbb kis-
szinháza az Apolló-Kabaré. A közönség már 
megszokta, hogy erről az intim kis színpadról 
nemcsak kedves mulatság, jókedv száll feléje, 
hanem válogatott, tiszta irodalom is és bizo-
nyosmagasabbigényekkel fordul már az Apolló-
Kabaré felé, de semmi ok sincs arra, hogy az 
uj szezon küszöbén ezek az igények csökken-
jenek. A kapunyitás előtt biztató Ígéretet ad 
az elkövetkező időkre az uj vezetőség és a 
társulat összeállítása, mely minden hangzatos 
kinyilatkoztatás helyett biztosítékot nyújt arra 
nézve, hogy az Apolló-Kabaré szinvonala to-
vábbra is az marad, amilyennek Budapest kö-
zönsége ismeri. A Kabaré igazgatói teendők-
kel megbízott művészi vezetője Márkus László, 
a kiváló iró, kritikus és dramaturg, aki ez 
utóbbi minőségben is szerepel az Apolló-
Kabarénál ezentúl. Mellette mint rendező 
Szemere Gyula fog működni, akit jeles színészi 
és énekesi kvalitásairól szintén már régen és 
jól ismer a közönség. 

A régi gárda részben megfogyatkozott, rész-
ben ujakkal gyarapodott és többen vannak, 
akik mint visszatérők jelennek meg a bemutató 
műsoron. A tagok soréban találjuk az idén is 
Németh Juliskát, Haraszthy Micit, Homoki 
Paulát, de visszatér közéjük Vidor Ferike is, 
a cseléd- és masamódnóták utolérhetetlen 
kreálója és még csak ezután pályáznak a nép-

_ 

szerűségre Wessely Ili, Fenyő Irma és Négyessi 
Nusi. A férfiak között állandó vendége lesz a 
Kabarénak ezentúl is Rózsahegyi Kálmán, és 
megmaradtak helyükön Kőváry Gyula, Mély 
Gerő, Magyari Lajos, Herczeg Jenő, Szenes 
Ernő, Szemere Gyula, Tisza János, Barna 
József, kiknek pompás együttesét kitűnően 
egésziti majd ki az újonnan szerződtetett Újvári 
Lajos. Lesz még egy vendégszereplő a Nem-
zeti Színházból, a "kitűnő Várkonyi Mihály, 
kinek itt is sok sikerre lesz kilátása. A zongora 
mellett, mint karmester, továbbra is Erdélyi 
Patat Leó ül, akit ne:n kell bővebben bemu-
tatni a pesti közönségnek. 

A szezonnyitó szeptemberi műsor már készen 
várja az első bemutatót. A magénszámok gaz-
dag sora mellett hat kis darab szerepel az uj 
műsoron. Mind a hat elsőrangú, rég akkreditált 
írók kitűnő munkája. Földes Imre „Pardon !" 
címmel elmés, finom vígjátékkal szerepel a 
műsoron. A fiatal Mihály István kedves komédiát 
irt „Julcsiett" címmel, Kőváry Gyula, a javít-
hatatlan házi szerző pedig ismét két tréfával 
képviseli a kacagtató szatírát. Az egyiknek „A 
keresztpapa", a,másiknak „Ahogy a könyvben 
áll" a cime. Felújításra kerül még Móricz 
Zsigmond pompás parasztkomédiája, a „Lélek-
vándorlás", Szép Ernő egy planétás játékkal 
gazdagítja a műsort. A címe : „Mit mond a csízió. 

A hat darab közben Németh Juliska, Vidor 
Ferike, Wesselly Ili, Várkonyi Mihály és Szemere 
Gyula magánszámokat adnak e l ő , m e l y e k e t 
Ernőd Tamás, Kemény Simon, Kulinyi Ernő' 
Harmath Imre, Mihály István, Balassa Emil és 
Somlyó Zoltán verseire Nádor Mihály, Budai 
Dénes, Fenyves Gábor, Marton Géza, 
Czeglédi és mások komponáltak. A kitűnő 
nevek" a cimek és az Apolló-Kabaré eddigi 
működése amellett szólnak, hogy a most induló 
uj évad művészi munka és értékek colgában 
semmiben sem fog a régiek mögött maradni. 

Mányoki Gizi a Balatonon 

MÁTYÁS 
történelmi dráma 
Irta : F é n y e s Samu 

a nagysikerű drámairónak legkiforrottabb 
müve, mely Mátyás király életének legérdek-
feszitőbb epizódjain épül fel hatalmas erejti, 

forró lűktetesü drámává. 
<olti ara to korona és 10 % drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet" boltjában, VII., Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 
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Repülőgép a szinpadon 
Hogy a színpadi technika milyen csodákat 

tud és ép oly rohamossággal fejlődik, mint 
minden gépezeti konstrukció, amit az emberi 
zsenialitás megalkot és a kéz megszerkeszt, 
azt minden szinházbajáró tudja. Hol vannak 
azok az idők, amikor a színpadi trükkök ne-
továbbja a sülyesztő alkalmazásában merült 
ki ? „Az ördög pirulái", e legendás kiállitásos 
darab, mely néhány évtizeddel ezelőtt egész 
Európát lázba hozta, ma mér a gyermeket sem 
lepné meg, annyira egyszerű és átlátszó min-
den színpadi csalafintaság, amivel akkoriban 
a jámbor közönséget ámulatba ejtették. A szín-
padi technika a gépezetek tökéletesedésével 
ma már oda fejlődött, hogy egyes darabok, 
színpadi lehetőségek dolgában már szinte utol-
érik a filmet. De ahogyan a filmen is csak a 
vászonra vetítés alkalmával válik csodává az 
úgynevezett trükk, a színpadi csoda is csak 
kifelé, a nézőtér számára csoda. Hátul, a szin-
padon mindennek elmés, sőt többnyire egészen 
egyszerű megoldása van. 

Európa egyik legnagyobb kiállitásos és 
' trükkös színháza ma a párisi Chatelet-szinház. 

Ennek egy-egy revüjében a ravasz gépezetek 

és trükkök olyan sora fordul elő, hogy való-
sággal megdöbbenti a nézőt egy-egy jelenet. 
Nemrégiben már bemutattunk egy ilyen jele-
netet a Chatelet egyik régóta ismert műsor-
darabjából, a „Les aventures de Gavroche" 
címűből, amelyben a hős és társai viharos 
éjszakán a nyilt tengeren hányódnak egy kis 
csolnakon. Egy nagy hadihajó észreveszi és 
üldözni Uezdi őket. Megjelenik a szinen a hatal-
mas hajótest, de éppen amikor a csolnakhoz 
érne, felrobban és elsülyed. 

Ez a jelenet, amelyet színpadi és szinfa] 
mögötti képekben nemrég bemutattunk a 
Szinházi Élet olvasóinak, a nézőtérről nézve 
szinte megmagyarázhatatlan. De nem kevésbé 
nagyszabású az a jelenet, amelyben egy igazi 
repülőgép száll be a színpadra, hogy meg-
mentsen egy nőt, a darab hősnőjét, aki egy 
háztetőn várja szabadulását. 

A repülőgép természetesen nem repül. Ha 
minden este repülne, még pedig ilyen ponto-
san, akkor ez volna a világ legjobb gépe a 
legjobb pilótákkal De viszont a gép igazi. 
Pontos modellje Wilbur Wright repülőgépének, 
saját motorral dolgozik, de olyan sínpályája 
van, mint a hegyekben gyakran látott drót-
kötélvasutnak. Ezt a pályát elmés szerkezettel 
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fel lehet húzni a zsinórpadlásra és minden 
este, mikor a repülőgép-jelenet következik, le 
lehet engedni a szinpad fölé. A pálya a néző-
térről nem látható, mert ügyesen elrendezett 
felhőrongy-diszletek takarják el, melyek felül-
ről épen annyira lógnak le, hogy a pálya ne 
legyen látható, de a repülőgép igen. Ezen a 
pályán a gépet saját motorja hajtja, meg tud 
állni és tovább is tud menni. Az ülésén három 
e.mber fér el. 

A nevezetes jelenetben a szinpad az éjszakai 
nagyvárost ábrázolja. A háttérben, egy bástyán 
tul látható a kivilágított város ezernyi háza, 
tetők és kivilágított ablakok, a bástyán innen, 
egy platón pedig jobbról is, balról is egy-egy 
ház áll. A jobboldali házba be is tekinthetünk, 
olyanforma, mint a „Rigoletto"-ban Sparafucile 
hires bűntanyája. A ház egyemeletes. A föld-
szinti szobában Gavroche és társa beszélget 
arról, milyen váltságdijat követeljenek az el-
rabolt asszonyért, de eközben a harmadik 
cinkos fellopózik az emeletre és az ablakon ét 
felsegíti a nőt a ház lapos tetejére. Izgalmas 
várakozás. Egyszerre a távolból mótorzugás 
hallatszik, közeledik a szabaditó. 

A zsinórpadlásról csendesen leeresztik a 
síneket, a színfalak mögött pedig ráakasztják 
a repülőgépet, melybe beszáll a pilóta. Egy 
magas oszlop tetejéről, melyre létrán lehet 

felmászni, száll be a pilóta a gépbe, amely 
azután berregve indul meg a síneken az A—B~ 
vei jelzett irányba. Sebesen száll be az aeroplán 
a színpadra, melynek közepére jutva C-nél 
jobbfelé fordul és odakanyarodik a szinpad 
sarkában álló házhoz. Pillanatra megáll, a nő 
és kísérője beszállnak, azután újra elindul a 
gép és most már C1—B1 irányban repül kifeié 
a színpadról. Mire Gavroche és társa a mótor 
berregése által figyelmessé téve felsietnek a 
tetőre, a merész pilóta utasaival már eltűnik 
a szinpad fenekén. Gavroche szitkozódik, el-
átkozza az árulót, a közönség megkönnyebbülten 
sóhajt fel a szerencsésen sikerült menekülés 
felett való örömében, a pilóta és a két meg-
mentett pedig eközben kiszáll a gépből, lesiet 
a létrán az oszlopról és elmennek vacsorázni, 
hogy másnap elölről kezdjék a bravúros 
mutatványt. Ez a színpadi repülőgép trükkje. 

Hajszá lakat 
DMlílf 01DMTI frozm. intézete, Andr&ssy-at 88. I. em. 
rULLfli MnUbiA Rögtöni hat&B. Minden eddigit felülmúl. 
.MIRACLE* hajoltávolltószer szétküldése ntaBitâseal. 
Arcápolás. Összes szépséghibák kezelése. SzemBlcslrtás. 
B&mnlatos hatásn hámlaBZtÓBzerek, &ra 3 8 K. — Ponder-
pétié 2 0 korona. Hajnövesztő 2 0 korona. — Híjfestö 
20 korona, niat- és szépitÖBzerek. Érdeklődésre válasz 
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Ammargana 
A Színházi Élet olvasói már minden bővebb 

kommentár nélkül tudják, hogy mit jelent ez 
a eim. Egy héttel ezelőtt történt meg szer-
kesztőségünkben a trónváltozás : Meghalt az 
anagramma, éljen az ammargana í A gyász-
ünneppel együtt, mellyel az anagrammát el-
temettük és az Anagramma-Társaságot fel-
oszlattuk, felavattuk az u j játékot, amely édes 
testvére, sőt ikertestvére az előbbinek, hiszen 
belőle ered : az ammarganát. Ha visszafelé 
olvassák a cimet, megtalálják kérem, az egész 
játék magyarázatét. 

Az ammargana nem egyéb, mint az ana-
gramma megforditottja. Az u j játék, amely 
méltó folytatása a Színházi Elet kedves, vicces 
szórakozásainak, az intarziának, az ótidrófnak, 
a satidrófnak és az anagrammának, nehezebb, 
fortélyosabb közvetlen elődjénél. Most nem 
egy név betűiből kell értelmes, sőt lehetőleg 
találó mondatot szerkeszteni, hanem egy külö-
nös mondatról kell kitalálni, hogy melyik ös-
mert művész, művésznő, iró vagy színdarab 
betűiből van «összeállítva. Az ammargana tehát 
magasabb iskolája az anagrammának, a hala-
dottabb játékosok, a többszörösen kipróbált 
anagrammistéknak készült, több gyakorlatot, 
ötletet, találékonyságot követel meg, mint az 
előbbi. 

Olvasóink és elsősorban a feloszlott Ana-
gramma-Társaság tagjai, azonban nem jöttek 
zavarba. Ha készületlenül is, de nem gyakorlat 
nélkül találta őket az u j játék és minapi fel-
adványainkra épp oly tömegesen érkeztek a 
megfejtések, mint néhány hét előtt, amikor 
még anagrammákat szállított a posta. Köte-
lességszerűen mindenekelőtt közöljük az első 
tiz ammargana helyes megfejtését. 

1. Színházi Elet 
2. Kosári Emma 
3. Karinti 
4. Király Ernő 
5. Sik Rezső 
6. Zola Emil 
7. Kosztolányi Dezső 
6. Jókai Mór 
9. Várkonyi Mihály 

10. Környei Béla 
Hogy pedig az anagramma és ammargana 

bivei a gyakorlatból ki ne fogyjannk, ujabb 
Viz fogas talányt adunk itt fel. 

T. A sarki dala rád I 
2. írom szedő szó 

3. Azra s Salome jós 
4. Hát Ili zenész ? 
5. Túrós a gyolcs 
6. J a j I Simán irom 
7. Nem sir, ki holt 
Ő. Uri divat éra 
9. Sára ! mosni ám í 

10. Holmi kaszannya ég 
Az uj ammarganák megfejtésének beküldési 

határideje szeptember 17-ike. 

„ . f o e FÁJDALMAS HÚZÁS. Az Opera-
M S E S ház megélénkült kiskapuja előtt 

• . vidám csoportok beszélgetnek a 
nyári élményekről. Mindenki vidám, mindenki 
örül a viszontlátásnak, csak Dalnoky Viktor 
dr., a szinház örökös tréfacsinálója ül kedvet-
lenül a padon, amelyet Csepke bécsi rak ki 
minden reggel az árkádok alá. 

— Hét neked mi bajod, hogy olyan szótlan 
vagy ? — kérdi az egyik kolléga. 

— Hagyd barátom, — legyint busán kezével 
Dalnoky, — nincs nekem ma kedvem a tréfál-
kozásra. Tegnap a Margitszigeten voltam és 
amint a felső szigetről lóvonaton az alsóra 
mentem, a nagy tolongásban kihúzták a zse-
bemből a tárcámat. Négyezer korona volt 
benne kékben. 

— Hét ez bizony fájdalmas húzás — feleli a 
kolléga, nem minden célzás nélkül Dalnoky 
fogorvosi mivoltára. 

— Hogyne fájna, nem én húztam! — pat-
tant fel sértett önérzetében a kárvallott Dalnoky. 

AZ OPERETT-KIRÁLYOK AME-
RIKÁBAN. Feleky Károly, az ame-
rikai magyar színházigazgató, aki 
egyik vezetője a legnagyobb ame-
rikai színházi és varieté-trustnek, 

jelenleg — mint a minap megírtuk — Buda-
peiten van és sürün fordul meg színházi és 
irodalmi körökben, ahol sok érdekes dolgot 
mond el nagyszabású terveiről. E tervek között 
egyik legérdekesebb az, hogy Feleky a jövő 
télen kiviszi magával Lehár Ferencet, Kálmán 
Imrét, Fali Leót és Straus Oszkárt, az Ameri-
kában is legismertebb négy európai operett-
komponistát művészi körútra. Feleky ugy ter-
vezi, hogy egy művészkvartettet és kórust szer-
vez, melynek élén a négy komponista saját 
műveik egyes részeit vezényelnék el Amerika 
nagy városaiban rendezendő előadásokon. A 
körutat három-négy hónapra tervezi Feleky és 
már megtervezte vállalkozásához az öles plaká-
tot, amely sok százezer példányban fogja be-
harangozni a szenzációs attrakciót. A plakáton 
a négy komponista arcképe lesz látható, az 
egésznek fölirása pedig ez lesz : You can't beat ! 
(Nem főzheted le !) Hét bizony, ha megvalósítja 
tervét Feleky, ezt az attrakciót bajosan főz-
hetik le Amerikában. 
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Márkus 

Takács * * 
* 

* * 

Ráday Aranka 
gróf kastélyában 

SZEMELYEK: 
Maíomszegi báró ... Sik" Rezső 
Lili, a leánya ... ... Péchy Erzsi 
Illésházy László gróf Galetta Ferenc 
Clarisse, színésznő Vigh Manci 
Frédi ... Sziklay József 
Becsey, Illésházy gróf 

tiszttartója Inke Rezső 
József, a gróf komornyikja Sziklai Jenő 
Emma, Lili komornája ... Palásthy Irén 
Belényesi Kázmér gróf Tarnay 
Bonchiday Elemér báró 
Szepesfalvy Pál gróf . . . 
Kondor — ... — 
Barna... 
Egy ur 
Egy második ur 
Egy harmadik ur 
Virágárus lány 
Történik az I. felvonás a 
Illésházán; a II. felvonás néhány héttel ké-
sőbb, ugyanott a kastély parkjában; a III. 
felvonás egy hónappal később a lóversenytéren. 

Idő ma. 

ELSŐ FELVONÁS. 
(Szin : Terem Illésházy kastélyában. Odon 

falak. Jobboldalt két ajtó, baloldalon szin-
tén kettő. A hátsó falon széles üvegajtó, mely 
lépcsőzetes terraszra nyilik. A hátsó balsa-
rokban faragott pohárszék. Középen ódon 
tömör asztal, magashátu faragott székekkel. 
A falon néhány hollandi csendélet és egy 
XV. századbeli viseletű női arckép. A háttér 
parkrészlet, mögötte végtelen síkság. Nyári 
délután. 

1. jelenet. 
Becsey. (Az asztalnál áll) előtte irományok 

és bankjegyek. Hitelezők serege. (Férfi és női 
kar.) Nagy bankjegycsomókkal fizet. (A kar 
egymásután járul Becsey elé, átveszik a pénzt 
és visszamennek a helyükre.) 

Virágárus lányok : 
Mi kötöttük bokrétáit, 
Kis szivünkbe száll a bú! 
lm a számla ! Tízezernyi 
Gyöngyvirágos billet-doux ! 
Februárban nyári rózsák! 
Juliusban hóvirág! 
Illatos kis tartozások. 
Összegyűlve jókorák 

Szabónők : 
lm a női ruhaszámla ! 
Mennyi régi szép rege ! 
Gyönyörű szíp toilettek 
Véghetetlen serege ! 
Sok-sok édes pillanat 
Sok-sok édes év alatt ! 
Messze tűntek, ah, a hölgyek ! 
Réges régen elrepültek,! 
Ám a számla megmaradt ! 

Szabók : 
Mi szabtuk a nagyszerű, drága ruháit ! 
Szép finom öltözetek seregét ! 
Rajta kreáltuk az uj divatunkat ! 
Hordta magán a mi tünk remekét ! 
Nem él a világon ily uri gavallér ! 
Persze, hogy ő sohasem fizetett ! 
Tiszteleg ime kezünkben az olló 
Illőn tanusit tiszteletet. 

Virágáruslányok, Szabónők : (Együtt.) 
Aki néki ellenállna, 
Nincs a földön oly leány ! 
Seregestül száll a számla 
Édes csókjaik nyomán ! 
Sok, sok édes pillanat 
Sok, sok édes év alatt 
Messze tűntek, ah a hölgyek 
Réges-régen elrepültek 
Ám a számla megmaradt. 

Becsey. (Próza.) Van-e még valakinek köve-
telni valója Illésházy László gróf őméltóságán? 

Klein. Ez a pár váltócska lenne még nálam, 
nagyságos jószágigazgató ur. De nem sürgős, 
ráér ! 

Becsey. Itt a pénze! 
Klein. (Átvéve a pénzt.) Milyen csapás ! A 

legjobb adósom kifizet ! Az emb2rnek tőnkre 
kell menni. 

Becsey. így. Van-e még valaki ? (Csönd.) 
Akkor hát szíveskedjenek utánam jönni. A 
kocsik a hátsó udvarban vannak. (Mind el.) 
(A zene abgángra játssza az előbbi kórus 
végét.) 

2. jelenet. József m. Clarisse. 
(József jobb I-ről jön, nagy szobaperme-

tezővel, undorral néz a távozók után, illatot 
fu j szét a levegőben ) 

József. Csakhogy megszabadultunk e csürhe 
néptől, micsoda szagot árasztottak szét ! 

Clarisse. Nini, József a komornyik ! 
fózsef. Oh. kezét csókolom ! Milyen várat-

lan látogatás ! 
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Ciarisse. Remélem, rem kellemetlen ? 
József. Istenem ! Végre valaki, aki után 

nem kell szellőzni. 
Ciarisse. (Nevetve.) Persze mostanában olya-

nok járnak ide. Tudja, hogy ez alapjába 
véve szomorú? 

József. De milyen szomorú! 
Ciarisse Ha elgondolom, hogy amikor utol ' 

jára láttam, még ő volt az ország egyik leg-
gazdagabb mágnása ! Ma pedig, alig két év 
múlva . . . 

József. Három ! 
Clarisse. Három ? Csakugyan ! Hogy repül 

az idő ! Már három éve. (Szünet.) Alszik? 
József. Oh, már öltözködik. Mindjárt készí-

tem a reggelit. 
Clarisse. Pedig még csak három óra. Azelőtt 

délután négykor reggelizett. 
József. (Előre jön.) Mit csináljon az ember 

falun. Korán kel. 
Clarisse. (Nevetve.) Hogyan, maguk még 

fűtenek ? 
József. A gróf ur meghagyta, hogy fütsünk, 

„nem fázik''. Ilyet tavasszal ! Én bizony ki-
nyitottam a terrászra vezető ajtókat, mert a 
hőség tűrhetetlen volt. Bocsánat a reggeli 
után nézek ! 

3. jelenet. Clarisse, Oróf. 
Gróf. (Még kivül.) Józsefi József! Hol az 

? ördögbe ! . . . (Belép, meglátja Clarisset, 
nleglepetve.) Clarisse ! . . Igazán maga az ? 

Cla/isse. Hát ennyire megöregedtem ? 
Gróf. Pardón ! Fiatalabb, mint valaha ! 

-> (Kezet csókol.) De ez a meglepetés! Az ember 
ríem hisz a szemének ! (Hellyel kinálja a jobb 

• díványra.) 
Clarisse. Ugye-e ? Erre nem volt elkészülve 

Illésházán ! (Leül.) 
G óf. Illésházán ? (Észbe kapva,) Hja persze ! 

Tudja még nem szoktam h^zzá, hogy itt 
vagyok. Csak hajnalban érkeztem, rövid husz 
év távollét után. Husz év, istenem. Ennyi 
idő alatt bizony elszokhatik egy birtok az 
embertől. 

Clarisse. (Feláll, átmegy a gróf előtt balra.) 
Mennyivel hamarább, az ember egy nőtől ! 

Gróf. (Szórakozottan.) Tényleg! (Ciarisse 
visszafordul. Hirtelen.) Azaz . . . pardon . . . ! 
a nő és a birtok között vannak bizonyos 
különbségek ! 

Clarisse A birtoktól mindenesetre könnyebb 
„megszabadulni".. . 

Gróf. (Kissé érintve.) Istenem ! Fölösleges a 
dolgokat túlságos komolyan venni! Magát, 
édes Clarisse, három éve nélkülözöm már, 
ez a szép, birtok pedig tegnap óta nem az 
enyém. Es mégis, ha kitekintek és gyönyör-
ködöm a szép vidékben — és maga előttem áll 
és hallom a hangját és látom a számát — a 
birtok megint az enyém — és magától talán 
el sem váltam ? 

Clarisse. (Az asztal bal székére ül.) Oh kis 
gonosz ! Milyen meleg, hizelgő a hangja, ami-
kor a legnagyobb sottisokat mondja ! Gondolt 
rám legalább néha ? Néha . . . ? 

Gróf. (Szórakozottan.) Néha . . . néha — 

(Eszmélve.) Azaz sokszor ! Megnéztem minden 
uj szerepéber.. Apropos I Tulajdonképen ho-
gyan kerül ide. 

Clarisse. Valaki egyszer rám Íratott egy kia 
birtokot itt a szomszédban. 

Gróf. A nyéki pusztát ! 
Clarisse. És azóta itt töltöm a vakációmat. 

Ma délben újságolják, hogy maga megérkezett 
a kastélyba. Nem tudtam megállani, felkap-
tam a gigemre és full paceban azonn. l ide 
hajtottam a volhiniai szürkémet. Ma nálam 
vacsorázik. 

Gróf. Lehetetlen, Clarisse. Estére a főváros-
ban kell lennem. 

Clarisse. Milyen ká r ! Szép lett volna fel-
melegíteni a régi emlékeket ! 

Gróf. Ciarisse, maga veszedelmes nő ! 
Clarisse. ' (Nevetve.) Másokra, talán ! De 

magára? Akit már csak uj kalandok érde-
kelnek ? 

Gróf. Kalandok! Istenem higyje el, hogy a 
kalandok . . . hogy is mondjam ? 

Clarisse. A szívnek nincs köze futó kalandhoz. 
Csupán a vér az, mely kalandra viszi 
Azért, hogy néha, néha elkalandoz, 
Lászlója mindig az öné Clarisse". 

Gróf (Meglepetve.) Miféle vers ez? 
Clarisse. Nem emlékszik ? Maga köl'ötte ! 
Gróf. Én ? 
Clarisse. (Retíküljéből egy fényképet vesz 

elő.) Nézze ezt a fényképet. 
Gróf. Az enyém ! 

\ A V 

PÉCHY E r z ! 
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Jelenet a Lili bárónő első felvonáséból 

Clarisse. Olvassa, mi áll i rva rajta ? 
Gróf. Csakugyan ! Én irtam 1 Négy évvel 

ezelőtt. 
Clarisse. Látja ? Már akkor megcsalt. 
Gróf. De kimagyaráztam, versben 1 
Clarisse. Amelyet mindig magammal hor-

dozok! 
Gróf. Becsületemre, meg vagyok hatva. 
Clarisse. Tehát — nálam vacsorázik? 
Gróf. Ott leszek ! Szavamra ! 
Clarisse. De ha megszegi a szavát és elutazik... 
Gróf. Gazember vagyok! 
Clarisse. Rosszabb: Ostoba! Adieu! A viszont-

látásra. ' 
Gróf. Megálljon, istennő! (Claris megáll.) 

Egy cigarettát az ú t ra ! (Tárcájából kinálja.) 
Duett. 

Gróf. Engedje meg, hogy agy, mint régen 
(Gyufát gyújt) tűzzel kináljam szép babám. 
(A gyufa kialszik.) 

Clarisse. A tüz kialszik a kezében. (Leül a 
kandalló előtti székben.) Nem ugy, mint 
régen ám ! 

Gróf. (Meggyújtja.) Hiába gunyól . . . íme, 
máris . . . ég ! 

Clarisse. Ah, mindez dőreség! 
Gróf. Valamikor hajdanán, 

Ködös októberi délután, 
Cigarettát sziva vártam én. 

Clarisse. Valamikor hajdanán, 
Mikor bekopogtam ajtaján, 
Cigarettje füstje szállt vigán elém ! 

Clarisse. Valamikor hajdanán. (Átmegy 
jobbra.) 

Gróf. Ködös őszi délután, 
De szerelmes volt ez a legény s ez a 
leány. 
Refrain : 
Egy kis cigaretta 
Valódi finom. 
Oly illatos enyhe, 
Mint rózsaszirom. 
Szippantani jó, 
De ha vége hamar, 
Csacsi mind, aki többet akar ! 
Oly édes az élet, 
Oly szép a világ, 

Még szállnak a légben 
A füst karikák. 
Ha gyorsan elillan, 
Szivedre ne vedd . . . (Szünet) 
Cigarett s csak (Szippant. Szünet.) 
cigarette . . . 

. Clarisse. (Leül a kanapéra, cigarettből nagyo-
kat füstölve.) Ah füstgomolyfca, ah, 
ugy érzem, 
Bohó emlékezés vegyül ! 

, Gróf. A füst akárhogy nézem, nézem, , 
Csak füst, mely elrepül! 

Clarisse. Ki volna rosszabb, mint a férfinép. 
Gróf. (Előre jön.) Az asszony, hogyha szép ! 
Clarisse. Mint az őszi napsugár (Feláll.) . 

Fénye van, de heve oda már ! 
Olyan szomorú a józan szerető ! 

Gróf. (Mellette áll.) Ami szép volt hajdanán, 
Szerelemnek nyiló tavaszán, 
Annak emléke is szivet hevítő. 
Valamikor hajdanán. 

Clarisse. Szerelemnek hajdanán, 
De bolond is volt ez a legény és 
ez a leány. (Refraint együtt.) Tánc 
4. jelenet. Gróf, Becsey. 

Gróf. (Rögtön vissza kimegy a terraszra.) 
Künn ostorcsattogás, csörgők csörögnek, indul 
a gig. (A zsebkendőjével integet.) Milyen üde ! 
Milyen hamvas ! Mint a friss őszibarack ! 

Becsey. (Már előbb belépett. Tiszteletteljesen 
megáll az ajtóban — és vár ) 

Gróf. (Visszafordul, meglátja Becseyt és be-
jön.) Jöjjön csak,* jöjjön, Becsey. Hadd mosom 
meg a fejét. (Az asztalhoz mennek.) Azt hiszi, 
kellemes érzés, ha az embernek éjfélután 
klubvacsorán sürgős táviratot kézbesítenek, 
hogy „jöjjön azonnal ! ?" 

Becsey. Ezer bocsánat, méltóságos uram, 
de . . . minthogy a leveleimre nem méltóz-
tatott válaszolni . . . és minthogy ma van az 
utolsó nap. 

Gróf. Mi az ördög ! Az utolsó ? 
Becsey. Malomszegiék egy óra múlva ér-

keznek. 
Gróf. De hiszen akkor alig van már időm. 

A soffőröm legyen készen ! 
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Becsey. Bocsánat, az elszámolás . . . 
Gróf. Ráér ! 
Becsey. A p é n z . . . (Az asztal mögé áll, le-

teszi a pénzt.) 
Gróf. Csak hamar, hamar. (Az asztaJ jobb' 

sarkához Up.) Mi a végeredmény? 
Becsey. A vételárból — az összes hitelezők ki ' 

egyenlitéseután—marad nyolcvanezer korona. 
Gróf. Havonta? Évente? 
Becsey. Egyszersmindenkorra ! 
Gróf. (Felriadva.) Micsoda? 
Becsey. Se több, se kevesebb!; 
Gróf. Szóval, tönkrementem ? j 
Becsey. (Hallgat.) 
Gróf. (Szünet után.) Érdekes ! (Szünet.) 

Igazán érdekes! (Rágyújt cigarettára.) 
Becsey. Ha megengedné méltóságod, hogy 

tiszteletteljes terveimet a jövőre nézve . . . 
Gróf. Sose fáradjon. Már megvan a tervem : 

egy jó browning. 
Becsey. (Elszörnyedve.) Ne méltóztassék ilyet 

mondani. . . . Hiszen ez gyávaság ! . . . 
Gróf. (Hidegen.) Ugy? . , . Ez a . . . véle-

ménye ? 
Becsey. Bocsásson meg méltóságod, de én 

ringattam méltóságod bölcsőjét. . . itt, ebben 
a parkban . . . és ha most azt kell hallanom, 
hogy az Illésházyak utolsó sarja . . . pénz . . . 
hitvány pénz mia t t . . . bocsássa meg nékem. 

Gróf. (Mélyen belülről.) Talán igaza lenne, 
ha csak pénz miatt . . . de mikor az ember 
lassan megun mindent . . . m i n d e n t . . . a leg-
izigalmasabb j á t é k o t . . . a legszebb nőket. 

Becsey. (Szilárdan.) Egy óra múlva Illésházát 
birtokba veszi egy idegen. Méltóságod hibájá' 
ból történt . . . Méltóságodnak kötelessége 
jóvátenni. 

Gróf. (Megdöbbenve áll.) Lehetetlenség! 
(Becsey beszéde alatt a diványra ül fejét a 
kezébe hajtja.) 

Becsey. Akarni kell és nincs lehetetlenség! 
(Hozzá megy.) A horvátországi erdők még 
nem vesztek el. Ha Méltóságod szabad kezet 
ád nekem és ha megígéri, hogy havonta ezer 
koronánál többet nem költ — egyelőre — én 
visszaszerzem Illésházát ettől a parvenü 
Malomszegitől. • •• 

Gróf. (A fejét felveti.) De havonta ezer 
korona ! Szivarra sem elég ! 

Becsey., Akkor — nem szóltam egy szót sem. 
Gróf. Es ha megtenném . . . hiszi, hogy 

sikerülhet ? 
Becsey. Kezeskedem róla. 
Gróf. (Feláll.) Megteszem ! 
Becsey. (Örömmel.) Megigéri Méltóságod ? 

Igazán megigéri? 
Gróf. Itt a kezem. (Kezet nyújt.) 
Becsey. (Megszorítja ; keményen.) Egy Illés-

házy keze ! 
Gróf. (Elkomolyodva.) Egy Illésházy kezel 
Becsey. (Boldogan elérzékenyülve.) Most már 

hiszem, hogy még jóra fordul minden! Kőszö-
nőm Méltóságodnak, köszönöm. 

Gróf. Megálljon ! (Becsey megáll.) Itt hagyta 
a pénzt. 

Becsey. Ez még Méltóságodé! Rendelkezzék 
vele! Csak majd ezután! Ezután! 

Gróf. (Egyedül.) Furcsa ember, nekem kö-
szöni, hogy értem dolgozhat. Nahát kezdjük el. 
(Pénzt veszi, csenget és jobboldalra megy ) 

5. jelenet. Gróf, József. 
József. (Megjelenik elegáns atiruhában, kezé-

ben a libériája.) 
József. Bocsánat, ha zavarom, Méltóságodat 

: Gróf. Na mi az József? 
József. Minthogy már nem illet meg, bátor-

kodom átnyújtani a libériámat ! (Leteszi a 
szék karfájára.) 
t; Gróf. Hogy érted ezt ? 

József. Nem lépek többé szolgálatba. Van 
összegyűjtött harmincezer koronám és — azt 
hiszem biztos fellépésem. Talán sikerül bele-
házasodnom valami jobb famíliába ! 

Gróf. Miféle ruha ez rajtad ? Nem az én uj 
utiruhám ? 
v József. Méltóságodnak kitűnő szeme van 

Gróf. Es milyen jól áll neked! 
József. Ha méltóságod . . . 
Gróf. Hát jó legyen a tied ! Pompás fickó 

vagy ! Hát sok szerencsét ! Én fájdalom tönkre 
mentem, nem tarthatok többé inast. 
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József. Fogadja Méltóságod őszinte részvétem 
kifejezését ! 

Gróf. Köszönöm József. (Kezet ad.) 
József. Én mindig meg voltam elégedve 

méltóságoddal. 
Gróf. Látod ez jól esik. Néha megcibáltam 

a füledet, de remélem, nem haragszol érte ? 
József. Biztositom Méltóságodat, hogy ezeket 

a cibáiásokat hivatalbeli emlékeim legked-
vesebbjei közt fogom megőrizni. (Hajlongva 
hátrál.) Kezét csókolom. 

6. jelenet. Gróf, Becsey. . 
Becsey. (A terraszon baloldalról.) Méltósá-

gos uram ! Méltóságos uram, az u j birtokosék 
kocsija már porzik az alsótanya felől. Ha nem 
kiván találkozni velők . . . 

Gróf. Nem ismerem őket és nem is akarom 
megismerni. Mennyi időm van még ? 

Becsey. Tíz perc. 
Gróf. Azonnal csomagolok. Az autó álljon elő. 
Becsey. Igenis. 
Gróf. (Visszajön, elegáns uti bőrönddel, 

îeteszia kanapéra.) Csomagoljunk há t ! (Künn 
autótülkölés, felmegy a terraszra.) Mi az az 
a j tulajdonósék már itt vannak? (Felér a 
terraszra, kitekint balra.) Ah ! a gazember 
József! Elhajtatott az én autómmal! József! 
József! József! Most én döcöghetek kocsin! 
(Előre jön.) És már alig van időm az uj bir-
tokosok minden percben itt lehetnek. (El' 
szalad.) 

7. jelenet. Malomszegi, Lili, Frédi. 
(Jönnek, elől Malomszegi, Lili, Frédi, előre 

jönnek.) 
Lili. Az élet olyan édes itt a pusztán 

Oly szép a fűnek puha bársonya 
Malomszegi. A fűbe legelész a tarka birka 
Lili. És én vagyok az ő kis asszonya ! 

Oly harmatos a lég, ha jó a reggel 
Oly illatos a napnak alkonya 

Frédi., Trillázik a tilinkón méla kondás 
Lili. És én az ő kis asszonya. 

Kék ég alatt, zöld föld felett 
Rétet kaszálni, krumpli t kapálni 
Mily jótevés, szó mint kevés 
Dicsérni téged, földmivelés 

Hárman együtt. Kék ég alatt, stb. 
Lili. Ah itt terem a kéve és a maszlag 

A petrezselyem és a tarhonya 
Malomszegi. Borjupecsenye, gomba, zöld 

[saláta ! 
Lili. Es én vagyok az ő kis asszonya ! 

Oly frissek a tojások, mint a harmat ! 
És rengeteg a fán a burgonya 

Frédi., Piroslik a mezőn a sárgadinnye 
Lili. És én az ő kis asszonya ! 
Lili. (Lorgnonjával körül néz.) Milyen öreg 

fa lak! (Át jobbra.) Milyen öreg képek! Mit 
szól hozzá Frédi? (Frédi jobbra hozzámegy, 
Malomszegi balra.) 

Frédi. El vagyok ragadtatva, Lili baronessz ! 
Imádom az öreg izéket ! 

Lili. (Át balra Malomszegihez.) Na hallod, 
másfél millióért még öreg se legyen? Az én 
apámnak Dunapentelén volt egy piros zseb-
kendője, az olyan öreg volt, hogy ez a kas-

tély az unokája lehetne . . . és mibe került ? 
Husz krajcárba ! 

Lili. (Discrét fintorral elfordul és átmegy 
jobbra.) Már régóta vágyom egy igazi öreg 
birtokra. Mindenesetre kedves volt tőled, 
hogy vettél nekem egyet a születésnapomra. 

Frédi. Istenem, mi az a kedves papának ? 
(Malomszegihez megy.) Kiveszi a kezét a 
nadrágzsebéből és belenyúl a mellényzse-
bébe, he, he ! 

Malomszegi. Maga csak ne hízelegjen. Azért 
hoztam el, hogy a leányomnak kurizáljon, 
ne nekem! (Leül a kandalló előtti fotelbe.) 

Lili. (Frédit lorgnonnal nézi.) Hogy ne-
kem . . . kurizáljon ? 

Frédi. (Gavallérosan.) Mon Dieu! Lehet-e a 
bárónőnek nem kurizálni ? 

Lili. (Gúnyosan.) Pláne, ha az ember bank-
hivatalnok, ugye ? 

Frédi. Pardon ! Fiók-főnök ! 
Malomszegi. És főnök-fiók ! 
Lili. Ez mind nagyon szép, csak nem elég 

stílszerű. A külseje nem elég — hogy is 
mondjam — agrarius . . . 

Frédi. Ez a bricsesz nem elég ágrárius ? 
Lili. Nem a nadrágja, hanem az arca ! 
Frédi. De a modorom, bárónő ' Tudok 

olyan paraszt lenni, mint egy gróf! 
Lili. Lovagol ? 
Frédi. É n ? Itt állok a szőnyegen. 
Lili. Azt kérdezem, tud-e lovagolni ? 
Frédi. Ja ? Hogyne ! De még mennyire. Hi-

szen csak a bricseszemre kell nézni ! 
Lili. Látja, ennek örülök. Majd reggelente 

együtt kilovagolunk és veszünk egy pár szép 
akadályt. 

Frédi. Akadályt ? Hogyne, hogyne ! Ve-
szünk, amennyit parancsol. A papa, a ked-
ves papa majd kifizeti, he, he, he. (Nevet. 
Lili átmegy balra az apjához.) 

8. jelenet. Voltak, Gróf. 
(Gróf jobb I-ről besiet ingujjban. Ruhaneműt 

tart a kezében, meglátja őket, megáll.) 
Malomsz'egi. Ki ez° 
Lili. Egy férfi ruha nélkül ! 
Frédi. Dehogy férfi : inas ! Ott a széken a 

libériája ! 
Lili. (Érdeklődve.) Ah ! . . . A gróf komor-

nyikja ? 
Gróf. (Visszanyerve hidegvérét, kap az al-

kalmon.) Igenis . . . a gróf komornyikja ! 
Frédi. (A grófhoz megy.) Na, csak pakkol-

jon tovább . . . De vegye fel a libériáját ! 
Gróf. Bocsánat. (Felölti a libériát magára.) 

Nem tudhattam, hogy idegenek vannak a 
cinteremben ! (Hideg nyugalommal kiviszi az 
útitáskát, meghajtja magát és jobbra el.) 

9. jelenet. Előbbiek gróf nélkül. 
Lili. Azt mondta : idegenek ! 
Frédi. (Hozzájuk megy.) És azt is mondta: 

cinterem ! Milyen szemtelenség ! 
Lili. (Át balra.) Érdekes ! Az első pillanat-

ban — ruha nélkül — azt hittem, ő a gróf. 
Frédi. (Utána megy balra,) De baronessz ! 

Hiszen a grófot most láttuk az uton, az autó-
jában eltöfföföiölni ! 
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Lili. (Át jobbra az apjához.) Papa, van egy 
ötletem. 

Malomszegi. Mennyibe kerül? 
Lili. Johann úgysem akar falura jönni. Fo-

gadjuk meg ezt főkomornyiknak ! 
Malomszegi. Ez egy ötlet? 
Lili. A komornyik úgyis hozzátartozik a 

bebútorozáshoz ! 
Frédi. Gratulálok, baronessz ! Ez a nüanez 

minden pénzt megér ! A kedves papa remél-
hetőleg megengedi ? 

Malomszegi. Majd nem engedi meg. Bele-
kerül egy kacajba ! (Frédihez.) Hívja be azt 
az izét ! 

Frédi Hé . . . izé . , . inas ur! inas ur ! 

10. jelenet. Előbbiek, Gróf. 
Gróf. (Bejön.) Mi tetszik ? 
Malomszegi. Nézze csak, barátom. Röviden : 

álljon be hozzám komornyiknak. 
Gróf. Az ajánlat nagyon megtisztelő, de . . . 
Malomszegi Főkomornyiknak ! 
Gróf. Sajnos nem nyújthatok reményt . . . 
Malomszegi. Reményt ? (Visszafordul.) Azt 

mondta reményt . . . 
Frédi. (Sugva.j És azt is mondta : „cinterem". 
Gróf. Minthogy Illésházy gróf ur őméltó-

sága szolgálatába állok! 
Malomszegi. Na hát, ha nem nyújthat re-

ményt . . . 
Lili. (Súgva.) Akarom !, (Átmegy a gróf-

'hoz, ragyogó szemmel.) Alljon be hozzánk. 
(Szünet.) Az én kedvemért ! (Durcás hangon, 
mint egy elkényeztetett gyerek.) Látja, én 
megszoktam, hogy, amit a fejembeveszek, az 

' úgyis legyen . . . . Es ha maga most ellent-
mond, . . . én . . . én . . . belebetegszem . . . 

Malomszegi. (Lilihez siet.) Lili! 
Frédi. (Körül íut.) Vizet. (Ordit.) Orvost ! 
Gróf. Én igazán. . . komolyan . . . végtele-

nül sajnálom . . . 
Lili (Lábával toppant.) Akarom ! Érti aka-

rom ! (Lágyan, szinte siránkozva.) Kérem . . . 
fogadja el . . . 

Gróf. (Arcán mosoly villan át, tiszteletteljes 
meghajlással.) Elfogadom ! 

Lili. (Diadalmasan) Ah ! 
Frédi. (Malomszegihez.) Gratulálok ! 
Gróf. (Már az inast játszva, tiszteletteljes 

hangon ; hátramegy ; jobb 2-őre mutat.) Erre 
nyílik a bárónő lila terme. (Bal l-e mutat.) 
Arra a báró. ur vörös szalonja. A diné pon-
tosan hét órakor kezdődik, Méltóztatnak az 
ut porát lerázni? 

Frédi. Malomszegi. (Meghökkenve néznek rá.) 
Lili. (Boldogan.) Igen . . . ez nagyon is szük-

séges . . . ,(Hátra indul.) 
Gróf. (Át akarja venni Lili köpenyét.) Se-

gíthetek a bárónőnek? 
Lili. (Kacér mosollyal.) Köszönöm, de a 

személyes szolgálatot majd csak a . . . (a be-
lépő Emmára mutat) komornám ! 

Emma. Parancsol a bárónő. (Bejött a bal 
2-őn.) 

Lili. (Bemutatva.) Az u j főkomornyik ur ! 
Gróf. Kisasszony ! (Kezét nyújtja.) 
Emma. Uram ! (Kézfogás.) 

Frédi. (Malomszegihez.) Gratulálok. 
Lili. (Az apjához megy.) Nos papa, te nem 

rázod le az ut porát? 
Malomszegi. (Szórakozottan.) Hová ? 
Lili. Hová ? Hát a pirosodba ! 
Malomszegi. Fa ? Hogyne ! Már itt sem va-

gyok ! 
Emma. Es m i ? 
Lili. Mi ? (Előkelően.) A lilába ? (El Em-

mával.) 
11. jelenet. Frédi, Gróf. 

Frédi. A baronessz a lilába . . . a báró a pi-
rosba . . . és én kedves barátom ? 

Gróf. Maga menjen a sárgába . . . 
Frédi. Épen illeni fog a bricseszemhez. 

Apropos : mit gondol, mit csinálna egy ló, 
ha én ebben a bricseszben ráülnék a há-
tára . . . ? 

Gróf. Röhögne. 
Frédi. Nem is tudtam, hogy a ló tud 

röhögni. 
Gróf. Csak ha nagyon kell neki. 
Frédi. Kellemetlen. A bárónő kapricirozza 

magát, hogy épen én kisérjem a sétalovag-
lásí.in. Mit gondol, nem kisérhetném gya-
log? Nagyon jó futó vagyok. 

Gróf. De hiszen, ha tud lovagolni . . . 
Frédi. Mit tudom én azt előre? Még soha-

sem próbáltam ! 
Gróf. Próbálja hát meg. (A terraszra megy.) 
Frédi. (Utána megy.) Látja, ez jó gondolat! 

Miért ne ? Miért ijedjek én meg egy lótól ? 
Azt a vakapját! 

Gróf. (Kimutat a kertbe.) Nézze csak, éppen 
itt jártatnak egy fölnyergelt lovat. Ezt az úr-
isten is a maga bricsesze alá teremtette. 

Frédi (felbuzdulva. Lejön a terraszról a bal 
II. felé siet). Ráülök! Azt a fűzfán fütyülő-
jét neki ! (Félre.) Es ha nagyon röhög : pofon-
ütöm ! 
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12. jelenet. Gróf, Becsey. 
Decsey. (Bejön a terrasszon balról., szembe 

kerül a gróffal, rábámul.) Jessz . . , 
Gróf. (Rápisszent.) Pszt ! . . . 
Becsey. A mélt . . . 
Gróf. Én vagyok én ! 
Becsey. A József libériájában Î 
Gróf. Jól áll, m i ? 
Becsey. De hát mit jelentsen ez ? 
Gróf. Csomagolás közben leptek meg. Sze-

rencsére inasnak néztek. Mit tehettem egye-
bet? Rájuk hagytam. 

Becsey. Méltóságod pillanatig sem marad-
hat itt. 

Gróf. (Át balra.) Eh . . . Miért. Nem ismer-
nek, sem ők, sem senki a birtokon. Hiszen 
husz év óta nem voltam itt. 

Becsey. És ha mégis kiderülne valahogyan ? 
Milyen borzasztó helyzet! 

Gróf. Akkor is csak mulatságos. Képzelje 
el azoknak az arcát, akiket kiszolgáltam. 

Becsey. Nem, nem! 
Gróf. Ugyan ne rontsa el a mulatságomat. 
Becsey. Ha parancsolja méltóságod . . . 

(A park felől zaj . . . kiáltozás.) 

SZIKLAI JÓZSEF 

Gróf. Mi ez? 
Becsey. (A terraszra siet.) Az uton egy gaz-

dátlan hátasió száguld! 
Gróf. (Oda megy.) Már is ! ? 
Becsey. Baleset történhetett, mert kocsiban 

hoznak v a l a k i t . . . 
Gróf. Kocsiban? (A terraszra siet. Ijedten.* 

Clarisse ? Az istenért, meg ne lásson ! Sies-
sünk innen ! (Becseyvel sietve el.) 

13. jelenet. Clarisse, Frédi. 
(Clarisse befelé támogatja Frédit, Frédi siral-
mas állapotban van. Arca sáros, gallérja 
tépett, nyakkendője lóg, zsakettje szétrepedt. 

Sántit, nyöszörög.) 
Frédi. Meghalok, végem van ! 
Clarisse. Mondja már, hol fáj ? 
Frédi. Mindenhol. Azt hiszem, a fejemre 

estem és a bestia közben rálépett a gyom-
romba . . . (Clarisse a kanapéig vezeti. Le 
akar ülni, hirtelen felugrik.) Azt hiszem még 
sem a fejemre estem. (Tapogatja a s . . . it.) 

Clarisse. Ugyan ne legyen olyan kényes ! 
Látja, én szinte örülök ennek a kis baleset-
nek. (Leül.) 

Frédi. Könnyű magának (át balra) maga le 
tud ülni. De én most állhatok vagy két hétig í 

Clarisse. Örüljön, hogy nem törte ki a 
nyakát. Már látom, hogy komolyan hozzá kel! 
látnom a gyógyításához. 

Frédi. Maga ért ehez ? 
Clarisse. Egy kissé. Üljön csak le. , 
Frédi. Soha! 
Clarisse. Fogja meg a kezemet. (Frédi meg-

fogja Clarisse kezét, ő szépen átteszi maga 
előtt és leülteti.) 

Frédi. Igy? 
Clarisse. Igy. Most próbáljon simogatni 
Frédi. (Simogatja.) Igy? 
Clarisse. (Közel hajol.) Igy ! Es nézzen a 

szemembe. 
Frédi. (Nézi.) Ig,y ? 
Clarisse. Igy ! És most csak nézni . . . és 

simogatni . . . és nézni és simogatni. 
Frédi. És nézni . . . és simogatni. (Ciarisset 

simogatja.) 
Clarisse. Csak nézni és simogatni. 
Frédi. Csak nézni (hátul simogatja magái) 

és . • . jaj . . . simogatni . . . 
Clarisse. Nos érez már valamit ? 
Frédi. Érzek! (Felugrik.) Melegem van! 

14. jelenet. Előbbiek, Lili, Malomszegi. 
(Frédi, Clarisse, rögtön vissza, Lili átöltözve, 
Malomszegi, jönnek. 

Lili. (Frédit meglátva, összecsapja a kezét.) 
Mi történt magával? 

Malomszegi. Iszapfürdőt vett a szobájában ? 
Frédi. Tiz perccel ezelőtt menekültem meg 

a halál torkából. Engedjék meg, hogy bemu-
tassam életem megmentőjét, a hires művész-
nő t : Dezséry Clarisset. 

Lili. (Clarissehoz megy.) Ah! A művésznő 
Illésházán? (Hellyel kinálja és átvezeti a 
kanapéhoz, ott leülnek, leül Malomszegi is 

Malomszegi. De hát mi történt, ezzel az 
árral ? 
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Clarisse. Éppen a faluból hajtottam hazafelé, 
amikor — a kastély előtt — az országút ár-
kából — nyö&örgés ütötte meg a f ü l e m e t . . . 

Frédi. Ha megengedi, majd én folytatom. 
Tehát, amikor a bárónő visszavonult a lilába, 
a báró ur a vörösbe, én levonultam az istállóba 
és felnyergeltettem a legvadabb csikót, fel-
pattantam a hátára és szügyébe vágtam a 
sarkantyúmat ! 

Malomszegi. Nincs is sarkantyúja! 
Frédi. Ott maradt a szügyiben ! Olyan svung-

gal vágtam bele ! A mén megrázta a sörényét, 
iszonyatosat nyerített, felágaskodott és — 
hanyat vetette magát ! Én hátrazuhantam, 
rám esett ! Elkezdtünk hemperegni ! Egyszer 
ő volt felül, egyszer én, egyszerre jöttek a 
rablók ! . . . 

Malomszegi. Rablók? 
Lili. Miféle rablók? 
Frédi. J a? Aki közben megtámadt. Tudni-

illik . . . (Értelmetlenül hord össze egy pár 
szót : hazudik.) (Clarissehoz.) Parancsoljon 
folytatni ? !, 

Clarisse. Én csak a történet végét ismerem ! 
Kihúztam a sárból és hazaszállítottam ezt 
az urat !, 

Frédi. Életem megmentője ! (Clarisse kezét 
csókolja.) 

Clarisse. Ne túlozzon! (Lilihez.) De most 
már, hogy eleget tettem a szamaritanusi köte-
lességemnek (Feláll és középre megy, ugyan-
akkor feláll Lili és Malomszegi is) sietnem 
kell haza. 

Malomszegi. Maradjon még! 
Clarisse. Nem lehet ! Vendéget várok vacso-

rára. De hiszen remélhetőleg, mint jó szom-
szédok, fogjuk még egymást látni ? (Kézfogás.) 

Lili. Mindenesetre. 
Malomszegi. Minél sűrűbben. (Kézfogás.) 
Clarisse. Tehát' a viszontlátásra ! 

15. jelenet. Előbbiek majd Gróf. 
Lili. (Előre jön.) Miket* csinál maga ? 
Malomszegi. Még majd kitöri a nyakát . . . 

egyik lovamnak. 
Lili. Szégyelje magát! 
Malomszegi. Ha én vagyok az a bájos hölgy, 

biztositom, hogy maga még most is ott fet-
reng a sárban ! 

Frédi. (Dühösen.) Mindennek ez az átkozott 
komornyik az oka! Ö biztatott, hogy üljek 
fel arra a bestiára ! De hiszen, kerüljön csak 
a szemem elé, kitépem a fülét ! 

Gróf. (Belép.) Méltóztatik parancsolni? 
Frédi. (Rémülten.) Dehogy, dehogy ! 
Gróf. (Szigorú komolysággal.) Azt hit tesi 

az urak már átöltöztek a .dinéhez! 
Malomszegi. (Elámulva.) Átöltözni a dinéhez, 

itt fa lun? 
Gróf. (Ugy mint előbb.) Szolgálatjára. Az 

urak frakkban jelennek meg, jelvény nélkül. 
Malomszegi. Jelvény nélkül, ez óriási ! 
Frédi. Miért ne, én helyeslem ! 
Malomszegi. Mit helyesel maga ? Mit tud 

maga ? 
Lili. De igen papa. Úriember faíua sem 

szokott máskép dinérozni. 

Malornszegi (Frédihez.) Tudja maga mi a 
különbség egy pincér és egy báró között? 

Frédi. Nem ! 
Malomszegi. A pincér leteszi a frakkját, 

mikor eszik, a báró még felveszi ! 
16. jelenet. Gróf, Lili. 

Lili. A papát nem kell mindig komolyan 
venni. Nagyon jó ember, de meg vannak a 
bogarai ! 

Gróf. Kinek nincsenek bárónő ? 
Lili. (Az asztalra ül.) Képzelem a m a j i 

grófjának mennyi lehet ! Hány évet töltött 
is a szolgálatában ? 

Gróf. Tizet bárónő. 
Lili. Tiz év ! Hiszen akkor ugy ismerheti,, 

mint — .mint. 
Gróf. Önmagamat. 
Lili. Azt mondják, szép férfi. A vonásai 

nemcsak előkelők. 
Gróf. Az arca olyan, mint egy inasé. 
Lili. Ne rágalmazza! 
Gróf. Esküszöm, hogy „igen! 
Lili. Mint egy inasé. (Önkéntelen pillantás-

sal a grófra, halkabban, vontatottan.) Mint 
egy inasé . . . (Hirtelen elfordítja a tekintetét 
és ugy tesz, mintha a falak érdekelnék.) Ér-
dekes képek vannak ebben a szobában. (A 
női arcképre.) Kit ábrázoi ez a festmény ? 

Gróf. Az Illésházyék egyik ősanyját ! 
Lili. Ilyen fiatal és már ősanya? De miért 

akasztották ide ? Miért nem lóg a többi közt, 
a családi képtárban ? 

Gróf. Büntetésből, amiért rangon alul. 
házasságot kötött, 

Lili. Ah ez érdekes. És vájjon kivel ? 
Gróf. Egy cselédjével ! 

PALÄSTHY IRÉN 
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Lili. Mindenesetre kell hozzá hóbor t ! 
Gróf. Csak szerelem bárónő. 
Lili. Ah ! . . . Maga talán ismeri ezt a . . . 

történetet ? 
Gróf. Ismerem ! 
Lili. Nem mondaná el ? Nagyon érdekelne ! 
Gróf. Szívesen ! 

17. jelenet. 
Gróf. (Az inasokhoz.) Teríteni ! Az inasok 

fcárom személyre terítenek, (mikor elkészül-
tek a terítéssel, gróf megüti a gongot ; mire 
először Lili lép be, aztán Malomszegi f rakk-
ban. Frédi pedig szintén f rakkban. Az ina-
sok a székek mögött állnak és várnak, a 
harmadik inas kiment a levesért.) 

Lili. (Frédihez) Miért nem ül le? 
Frédi. Köszönöm nem vagyok fáradt ! 
Gróf. (Ezalatt má r átkerült Frédi mögé, 

fagyosan Frédi alá tolja a széket) (azután 
há t ra megy.) Parancsol helyet foglalni? 

Frédi. (Ráesve a székre.) Jaj ! (Féloldalt ül.) 
Tudniillik megütöttem a térdkalácsomat. 

Malomszegi. Ne beszéljen kalácsról ! Csak 
már kenyeret látnék ! Szikrázik a szemem 
az éhségtől ! (Inas a levest hozza há rom csé-
szében.) 

Frédi. Ami az étvágyat illeti, én sem pa-
caszkodhatom. Szerencsére, már itt a leves ! 

Malomszegi. (Örvendezve.) A leves ! 
Lili. Ne olyan mohón ! 
Malomszegi. (Megégeti a száját.) Jaj ! Hogy 

lehet ilyen forró levest tá la ln i? 
Frédi. Várni kell, még kihűl ! 
Malomszegi. Várni . . . 
Fiédl. Milyen négyszögletes ez a terem ! 

Nem találja bárónő? 
Lili. (Lenéző tekintet Frédire.) 
Frédi. (Szünet után.) Tudtam egy görög 

bölcset, aki ugy gyakorolta magát a türe-
lemben, hogy amikor szomjas volt, mindig 
kiöntötte a vizet a vödörből. 

Gróf int, inasok a levest elviszik.) 
Malomszegi. Hogy hivták azt a marhát . 

(Nagyon nevet.) 
Frédi. (Gondolkozik) Temisztoklesz ! 
Lili. (Lenézően.) Szókratész ! 
Ysalomszegi. Hát persze ! (A levest akarja 

enni.) Hát a leves ? 
Gróf. Bocsánat a leves idő már elmúlt ! 
Malomszegi. Ugy ? 
Lili. Milyen gyönyörűen cirpelnek a tücs-

kök, hallod papa ? 
Malomszegi. A tücskök ? A gyomrom az 

cirpel! (Frédihez.) Nézze csak a menü t mi 
következik ? (Az inasok hozzák a kávét, 
2 üveg bort , egy vizet). 

Frédi. (Olvassa.) Valami előétel féle. Hasé 
grijé. (Hadar valamit, mivel nem tudja ol-
vasni.) 

yialomszegi. Hasé ! Na há t biztosítom, hogy 
ezt el nem viszik az o r rom elől ! 

Lili. Nem tudsz egyébről, mint ételről be-
szélni papa ! (Malomszegi és Frédi jól meg-
t a k j á k a tányérjukat , Lili nem vesz ki 
Símmit. 

Frédi. Hogyan a bárónő nem parancsol ? 

Lili. Nincs étvágyam ! 
Frédi. Pedig kár , mer t ez a kávé nagyon 

jó. (Eszik) Ugyebár? 
Malomszegi. Furcsa ize van. Hasonlít a 

rákhoz ! 
Frédi. Inkább a halhoz. 
Malomszegi. (Grófhoz.) Mondja csak, miféle 

hus ez? 
Gróf. (Komolyan.) Vagdalt békacomb ! 
Malomszegi és Frédi. (Hirtelen leteszik az 

evőeszközt.) 
Gróf. Parancsol még a báró ur ? 
Malomszegi. Ne . . . nem . . . ne . . . (A 

gróf int, elviszik a tányérokat, súgva Frédi-
hez.) Hányat evett ? 

Frédi. Kettőt! 
Malomszegi. Én há rma t ! , 
Frédi. (Feláll, támolyog.) Én . . . én . . . én . . . 
Malomszegi. (Rémülten.) Menjen ki, men-

jen ki . . . 
Lili. Igyék egy korty vizet. (Kinálja.) 
Frédi. Nem ! nem ! csak vizet ne ! Az a béka 

belekerülne a vizbe és a gyomromban kuruty-
tyolni kezdjen . . . 

Lili. Igyék hát vörös bor t . . . (Tölt neki, 
az inasok hozzák a pulykasültet.) 

Frédi. Köszönöm . . . má r jobban vagyok. 
Malomszegi. Nézze csak (a pulykára mutat) 

mi jön i t t ? 
Frédi. (Boldogan.) Pulykapecsenye ! (Alig 

vesznek a tálból, ha ta lmas dörrenés . künn.) 
Malomszegi. (Felugrik.) Mi volt ez ? 
Frédi. (Az asztal alá bújik.) Lőttek! 
Lili. (Felugrik.) Merénylet ! 
Gróf. (Előre lép ) Illésháza népe köszönti 

az u j földesurat ! (Kivül a kar énekel.) 
Lili. De hiszen ez nagyon szép ! Mutasd 

magad a népnek papa ! (Mind a há rman a 
terraszra mennek, ezalatt leszedik az inasok 
az asztalt.) Beszélj papa a néphez ! 

Malomszegi. Beszéljek ? 
Frédi. Halljuk a b | r ó urat . Halljuk őméííó-

ságát! 
Kar. Hal l juk! 
Malomszegi. (Köszörüli torkát . Szónoki len-

dülettel.) Tisztelt hö lgye imé i u r a i m ! Illetve 
nagyrabecsült kanászok és kanásznők ! 

Frédi. Halljuk ! 
Malomszegi. Sajnos nem vagyok szónok !... 
Frédi. Ugy van, ugy van ! 
Malomszegi. Hogy méltó szavakkal köszön-

jem meg lélekemelő üdvözletüket ! 
Frédi. Hal l juk! 
Malomszegi. Én csak egy egyszerű pénz-

ember vagyok, aki bár megvásároltam ezt 
az uradalmat — jól tudom, hogy a sziveket. . . 
a sziveket, kanászok és kanásznők, nem 
lehet pénzért megvásárolni ! 

Frédi. Na . . . na . . . na . . . 
Malomszegi. A sziveket meg kell tudni hódí-

tani ! És ha ez a hódítás nekem sikerül, én 
leszek Napoleon — és önök lesznek az én 
Austerlicem ! 

Frédi. (Tapsol, éljenez, min t egy őrül t !) 
Kar. Éljen, éljen ! (Lassan elszédülve élje-

neznek.) 
Frédi. (Megrázza Malomszegi kezét.) Gratu-
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íálok ! Micsoda szónok ! Es ilyen ember nem 
ül a parlamentben ! 

Malomszegi. Csekélység. (Lejönnek az asztal-
hoz visszamenve.) Magam is azt hiszem, szív-
ből fakadt és a szivekhez . . . Le akarnak ülni 
az előbbi helyükre, rémülten az asztalra 
pillantanak.) Elvitték a pulykát ! 

Lili. Ilyen korán ? 
Frédi, I!) cn korán ? 
Gróf. Legoit diné u t á n ! 
Lili. Síép éjszakán, ilyen korán. Halálos 

bün a szunnyadás, sétálni vágyom . . . 
Gróf. (Udvariasan, de határozot tan odalép 

Lilihez.) Nem szokás ! Nem szokás ! 
Frédi. Ah holdas este oly csodás, gyerünk 

a kertbe. 
Gróf. (Hidegen.) Nem szokás ! Az ősi kas-

tély zárva mindenütt . 
Malomszegi, Frédi. Megnyugtató és biztató, 

hogy zárva minden mindenüt t . 
Frédi. Csupán a kripta van nyitva. 
Gróf. (Titokzatosan ) Az ősök, az árnyak, 

[éjente ki járnak, 
Osonva suhannak a várba körül . 
S ha eljő a hajnal , boszorka robajjal 
Sátáni kacajjal mind visszarepül. 
Mind visszarepül. 

Lili. 1 
Frédi. ' Mind visszarepül ! 
Malomszegi. \ 
Gróf. S huhognak a baglyok 

A várba körül ! 
(A gróf hátramegy az asztalt megkerülve a 
kredenzhez és az ott álló három gyertyát 
meggyújtja.) 

Maiomszegi, Lili, Frédi. (Összebújva jobb-
oldalt.) Az ősök, az árnyak, éjente ki járnak, 

Osonva suhannak a várba körül. 
(A gróf eloltja a villanyt, sötét lesz, aztán 
cíőre jön a há rom égő gyertyával ) 

Gróf. Fény az árnyat fel ne dúlja 
Éj marad jon éjsötét 
Átadom irne (átadja Malcmszeginek 
a gyertyát.) 
Várunk ősi (át Frédihez, á tadja Fré-
dinek a gyertyát.) 
Éjjeli szövétnekét (át Lilihez, átadja 
néki a gyertyát) (aztán az asztal mögé 
áll.) A méltóságos várkisasszony háló-
szobája erre van. (Jobbfelé mutat.) 

Lili. (Előkelően.) Viszontlátásra ho lnap! 
(Indul jobbra.) Jó éjt papa ! (Frédihez.) Uram ! 

Frédi. (Ugyanúgy.) Bárónő! (Lili el jobbra.) 
Gróf. (Balra mutat.) A várúr emerre ! 

(Indul balfelé.) 
Frédi. És . . . én bará tom ? 
Gróf. Ön ? . . . A marha ! (Jobbfelé mutat.) 
Frédi. (Gyertyával a kezében az a j tó előtt, 

a gyertya elalszik, visszajön.) Báró ur ! Szabad 
kérnem egy kis tüzet ! (Báró visszajön és 
odatart ja a gyertyáját. Egyszerre indulnak : 
Frédi jobbfelé, Báró balfelé.) 

Malomszegi. (Benyit balra.) Csak világo-
sabb lenne! 

Frédi. (Benyit jobbra.) Még neki megyek 
egy ősnek! (Elmennek.) 

18. jelenei. Gróf, mint Lili. 
iGróf pár pillanatig egyedüf a szinen. noclyet 

erős holdfény világit meg. Nagyot nyújtózik, 
neveti őket ; aztán leül a kandalló előtti kar-
székbe és cigarettára gyújt.) 

Lili. (Jön balról suhanó léptekkel. Pongyo-
lába van, fal akar menni a terraszra. meg-
látja a grófot, összerezzen.) 

Gróf. (Felriadva.) Ki az ? (Feláll.) 
Lili. Nem ismer? 
Gróf. Oh bocsánat ! (Eldobja a cigarettát.) 
Lili. Hagyja! Szebb a hold, t i tokzatos az éj ! 

(Előre jön balra.) 
Gróf. (Előre jön jobbközépre.) Szolgálhatok 

valamivel ? 
Lili. Nem, köszönöm. 
Gróf. Távozzam el? 
Lili. Ha á lmos ! 
Gróf. S ha n e m ? 
Lili. Maradjon ! Es beszéljen . . . 
Gróf. Oh, bá rónő! 
Lili. A gazdájáról ! 
Gróf. Hja ugy .'. . A gazdám ! Érdek!-: ián ? 
Lili. Mért t a g a d n á m ! 
Gróf. Parancsára, kisasszony ! (Lili a fotc.be  

ül.) 
Szívügyekben veszedelmes, nagy Z3ivány, 
Mindegy néki szőke, barna, mind ahány ! 
Gyöngéje mindig az asszony s a szép : ány ' 
Nappal alszik este kél ! 
Könnyelmű a percnek él ! 
Szive tiszta jó, elolvadozó 
Szerelem után vágyó 
Szeretik a cimborák — 
Főleg : inni a borát 
Kedve ragyogó, aranya fogyó 
Becsülete, mint a hó ! 
Lili. Mintha bará tom lenne már régesrég ! 

Rája gondolni napsugár , üdvösség! 
(Grófhoz.) Oh csak beszéljen róla mé;j 
Gróf. Sajnálom a gazdámat 

Isten tudja merre járhat , 
S önt, aki szép, nagyszerű nő. 
Tán soha nem fogja látni ő ! 

Lili. Gróf: 
Bár mind, akik igy vágynak, 
Összetalálkoznának ! 
Égi gyönyörnek tengerén úsznak 
Tüdérkirálynő, légy a párom, 
Szállj le, szállj le pilleszárnyon ! 
Békóba kötöztél a ranyha jadda l ! 
Mennék utánad bárhová (Lili felemelkedik ) 
Felleg fölé, vagy föld alá ! 
Szomjas ajakkal vágyva vágyom 
Csókkal enyhíteni szomjuságom ! 
Nézlek, csodállak, átkozlak, imádlak 
Észbontó, csodás íündérleány ! 
Lili. (Magához tér, homlokát megsimogatja, 

kiegyenesedik, átmegy jobbra.) 
Lili. Elég ma éjszakára m á r . . . későr« iár ! 
Gróf. Még az előbbi jelenet hatása alatt, 

nem hallja ) 
Lili. Vezessen hát, szobámba há t . Jó éj-

szakát. 
Gróf. (Visszanyerve önuralmát , mély meg-

hajlással.) Jó éjszakát ! 
(Vége az első felvonásnak.)-
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Követi a cipőt. 

V. Vademberek a szigeten. 
Követve a cipőt, a part mentén, elvadult 

külsejű embereket lát, akik lakmároznak. 
Közibük durrant, mire azolr sietve csóna-

ingerült Hangon magyarázván meg, hogy 
miről van szó. 

III. A lakatlan szigeten 
A lakatlan szunyogszigeten egy kecs-

két talál, amint nagyon elesudálkozik és 
teljes joggal, mert az csakugyan furcsa, 
hogy a mai világban ott hagynak őrizet-
lenül egy kecskét. 

IV. Megdöbbentő felfedezés. 
A szigeten barlang után néz, do nem 

ta]-i! ilyenre, miért is rövid időre elhagyja 

A pesti Robinson 
Paulíirii Béla filmje 

I. El a szülői háztól 
.Aladár már unja a szülői házat és a 

gyapjúval való kereskedést és elhatározza, 
hogy csinál egy Robinson-filmet. Meg-
állapodik velem, majd elhagyja a Lipót-

kukba ugrálnak és elmenekülnek, 

VI. Péntek 
A vademberek elmenekültek, csupán 

egyetlen ember marad hátra. Ez közli 

várost, kihajtat az eskütérre és hajóra 
száll. 

II. Hajótörés 
A hajótörés nem késik sokáig . . . Azon-

ban egy hajóslegény észreveszi Robinsont, 
— amint a Dunában lubickol. Nem tudja, 
hogy itt filmfelvétel folyik és segítségére 
siet. A fuldokló azonban durván elutasítja, 

a lakatlan szigetet, elmén a Gellért-
hegyre, ott behurcolkodik egy barlangba, 
a barlangot palánkkal veszi körül, majd 
visszatér a lakatlan szigetre. Itt megdöb-
benve tapasztalja, hogy a kecskét már 
megfejte valaki. Illető keresésére indul 
és csakugyan ráakad egy gazdátlan cipőre. 
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Robinsonnál, hogy ő a rendelő ur utasí-
tására maradt hátra, mert ő lesz a Péntek. 

— Igazság szerint Keddnek kellene elne-
veznem keedet, — véli — Robinson — mert 

VII. Szombat 
Alig múlik el három-négy nyugodt nap, 

megint vadak kötnek ki a szigeten. 
Ezúttal már ketten lőnek közibük, mire 
S fiatalember marad hátra, — ezekről utóbb 

kiderül, hogy spanyolok — meg egy öreg, 
akiben Péntek atyjára, Szombatra ismer. 

A spanyolosokat a sziget déli részében 
helyezik el, mivel azoknak most ugyan-
csak szükségük van a délvidéki klímára. 

T i l l . Megmentve 
Egy éjszaka hajó jelenik meg az északi 

partok mentén. 
— Ugy látszik, ütött a szabadulás órája 

mondja Robinson kedves szolgájának, 
Pénteknek. — Ezzel a hajóval visszatér-
hetünk hazámba ! 

Egyszóval Robinson elhatározza, hogy 
Szombatot visszaküldi csónakon saját ke-
rületébe, Pénteket pedig magával viszi. De 

megtiltja Pénteknek, hogy a spanyolok-
nak is szóljon. Úgymond: 

— Ez lesz a jó vicce, ha ezeket mrg 
itt hagyjuk . . . 

IX. Otthon 
Haz&iérve a szülői házba, Robinson a 

házat üresen találja. Kérdezősködésére a 

I 

szomszédoktól arról értesül, hogy édes-
atyja már nem él, — meghalt, azon való 
bánatában, hogy a fia ilyen butaságokkal 
foglalkozik, ahelyett,[hogy gyapjút tilolna 
a boltban. 

AZ INTIM KABARÉ uj műsora nagyszerűen 
szolgálja azt a célt, hogy az irodalom és művé-
szet igaz eszközeivel szórakoztassa a közönséget. 
Az előadás gerince Balassa Emil s Komjáti Károly 
egyfelvonásos operettje, az „Igen vagy nem* 
amelynek pompás szövege és értékes muzsikája, 
továbbá kitűnő előadása estéről estére a leg-
nagyobb sikert jelenti. „ A kis Lulu" cimü vígjáték 
frappáns fordulatai a legnagyobb kacagást váltják 
ki a közönségből, mig az „Álarcos férfi' cimü 
drámai játék az idegeket teszi valósággal próbára, 
A hosszabb darabok közé szőtt magánszámok 
— mindmegannyi művészi — szinfolt-egytől egyig 
sikerültek, a konferenzier Kovács Andor egyéni 
humorral, de nagy Ízléssel nyul a legkényesebb 
kérdésekhez is, Szeless Èlza, a nagy népszerüségü 
primadonna, Doktor János, a kitűnő színművész 
és rendező. Virágh Ferenc és Cseh Iván oszlopai 
a kis színháznak. 

ma kedd van, no de lia a rendező azt 
mondja, hogy legyél Péntek, legyél Péntek. 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
A FÉSZEK-MOZGÓ ÜNNEPÉLYES MEG-

NYITÁSA. Valósággal kis ünnepség számba ment 
e hét elején a József-körut 70. szám alatti Fészek-
mozgó megnyitó előadása. Zsúfolt nézőtér tap-
solt minden előadáson a szenzációs Sundal 
cimü filmnek, amely egyébként egész héten táb-
lás házakat vonzott a megnyitás óta. A meg-
nyitás estéjét még emelte Sík Rezső előadott 
proíogja s külön szenzációja volt a második 
előadásnak, hogy a főszereplő Gombaszögi is 
megjelent a nézőtéren. A kitűnő társadalmi dara-
bot, mely Lajthay Károly művészi rendezését 
dicséri, állandóan lebilincselt figyelemmel kisérte 
végig a közönség. Egyébként a Fészek mozgóról 
mindjárt kitűnt, hogy beváltja a hozzáfűzött 
reményeket s csakhamar kedvelt szórakozó-
helye lesz a főváros közönségének. Bizonyítja 
ezt az is hogy a most következő héten is egy 
elsőrendű társadalmi drámát A könnyek asszonya 
cimü magyar filmslágert hozza színre, amelyet 
tudvalevőleg e héten a Mozgókép Otthon ját-
szott zsúfolt házak melleit. Minden valószínű-
ség szerint azok, akik e héten már nem jutot-
tak jegyhez a Mozgókép-Otthonba, most sietve 
fogjál; megragadni az alkalmat, hogy A könnyek 
asszony á-t a Fészek-mozgóban végignézhessék 
a héten. 

GUTHK SOMÁNÉ RÁKÓCZI-TÉR 6. SZÁM 
ALATTI ÉNEKISKOLAJABAN a beiraíások a 
jelentkezők nagy szán'a miatt még mindig foly-
nak; egyidejűleg azonban a tanitás is kezdetét 
vette. Próbaéneklés és felvétel a déli és a korai 
délutáni órákban. 

UJ TÁNCKURZUS kezdődik a Splendid tánc-
intézetben (Károly-körut 24, Splendid-kávéház 
különterme.) Beiratkozás naponta 6—8-ig. 

A KERESZTÉNY-SZOCIALISTA PÁRT MŰ-
VÉSZESTJE. Nagyszabásu és rendkívül érde-
kesnek ígérkező művészestét rendez vasárnap, 
szeptember 21-én délután 5 órakor a Keresz-
tény-Szocialista Párt Ifjúsági Központja a Med-
gyasszay Színházban. A hangversenyen, melynek 
jövedelmét a vezetőség a zenekar felszerelésé-
nek alapjára fordítja, közreműködnek M. Szoyer 
Ilona és Szaloniay Ferike énekművésznők és 
előadásra keriil az .Orosz idill* cimü egyfelvo-
násos operett, melynek szövegét és zenéjét 
Márkus Aladár irta. A darab főszerepeit Sza-
loniay Ferike és Papp József játssza, a többi 
szerepben pedig Marján György, Opata Mar-
gitka és Néveri Kálmán, a Máv. gépgyári zene-
szakosztályának tagjai lépnek fel. A nagysikerű-
nek Ígérkező hangversenyt Polner Ernő vezeti, 

a rendezés nehéz munkáját pedig Lengyel 
Gyula, a művészeti osztály fiatal és agilis ve-
zetője végzi. A zeneestre jegyek kaphatók a 
„Színházi Élet" kiadóhivatalában is (Érzsébet-
körut 29.). 
f UJ ZENEKAR BUDAPESTEN. A főváros ele-
ven hangversenyéletének gazdagodását jelenti az 
az uj zenekar, amely most alakult kiváló erők-
ből. Budapesten már régóta hiányzik olyan 
zenekar, amely semmiféle színházzal nem áll 
vonatkozásban és függetlenségével ugy önálló 
hangversenyek rendezésére, mint szólóművészek 
kíséretére alkalmas. Ezen a hiányon akar segí-
teni az Örszágos Magyar Zenész-Szövetség, 
mely Budapesti Szimfónikus Zenekar elnevezés-
sel száztagú zenekart alakított. Az uj zenekar 
szeptember elsején már megkezdte próbáit és e 
hónapban n:ár meg is tartja első bemutatkozó 
hangversenyét. ^ 

KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA1. A Réti 
István, Feiks Jenő festőművészek és Kisfaludi 
Stróbl Zsigmond szobrászművész vezetése alatt 
álló Képzőművészeti Szabadiskola festő-, rajz-
és szobrásztanfolyamai szeptentber 15-én nyíl-
nak meg. Arti-Akí-rajzolás már most naponta 
4—6-ig. Beiratkozás Harisköz félemelet, déli 
12—l-ig. 

RÓZSAHEGYI SZINÉSZNÖVENDÉKEI A BEL-
VÁROSI SZÍNHÁZBAN. A Nemzeti Színház ki-
váló művészének. Rózsahegyi Kálmánnak rövid 
időn belül híressé lett sziniiskolája nevezetes 
fordulóponthoz jut az uj évadban. Rózsahegyi 
ugyanis megállapodásra jutott dr. Bárdos Artúr-
ral, mely szerint iskolájának növendékei ezentúl 
a Bárdos-színházaknak, a Belvárosi Színháznak 
és az Andrássy-uti Színháznak gyakorló-színészei 
lesznek. A Rózsahegyi-növendékek tehát ezentúl 
az iskolaév alatt közvetlen gyakorlatot is szerez-
hetnek a színjátszásban. A Rózsahegyi-iskolába 
(Népszinház-utca 22. II. 5) a beiratkozás szep-
tember 15-én kezdődik. Jelentkezni lehet napon-
ként délután 3 és Vs 5 óra között. A mult évben 
sikerrel végzett Rózsahegyi-növendékek közül 
ujabban ismét többen jutottak elsőrendű szerző-
désekhez. így Kovács Zsazsa, akit az Apolló-
Kabaré, Czéder Béla, akit dr. Bárdos Artúr, 
Persian Kató, akit az Apolló Kabaré szerződtetett. 
Szende Matild a Várszínháznak, Somogyi Vilmos 
a miskolci városi színháznak lett tagja. 

UJ FILMVÁLLALKOZÁS. Budapesten uj film-
vállalkozás indult Komédia Film néven, mely a 
teljes berendezkedésig egyfelvonásos filmek és 
filmriportok készítésével foglalkozik. A film-
vállalat ügyeinek vezetését Turchányi Olivér 
intézi. A Komédia Film első darabja már a kül-
föld nagyobb városaiban bemutatásra került 
nagy sikerrel. Budapest előtt a jövő héten mutat-
kozik be a Komédia Film. 
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Szerkesztői üzenetek 
(fi rovatban készséggel adunk felvilágosítást 5 
színházi vonatkozású kérdésre Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Törekvő. 1. József-körut 17., 2. Kisfaludy-u. 

28/a., 3., Wesselényi-u. 35., 4. A Margitszigeten. 
5. Megpróbálhatja. — Példányonként vásárló. 1. 
A „Színházi Élet" boltjában (VII., Erzsébet-körut 
29.) megvásárolhatja az említett könyveket. 2. Ki 
lenne a legszebb moziszinésznő pályázatra be-
küldött fényképet a szerkesztőségben (VII., Er-
zsébet-körut 24 ) visszakaphatja. 3. A Szinész-
egyesületné!. — Tudni szeretném. A Magyar 
Szinház 1897 október !6án nyílt meg. Szinre 
került a „Gésák" cimü operett, ezt megelőzte 
„Az első lépés* c. egyfelvonásos verses vígjá-
ték, irta : Stóvay Gyula. Tagok : Boross Endre, 
Balla Kálmán, Szilágyi Vilmos, Füredi Béla, 
lványi Antal, Mátray József, Kalmár József, Fe-
renczy Károly, Szentmiklóssy Béla, Székely Sán-
dor, Bessenyei Miklós Csik Irén, Vlád Gizella, 
Hettyei Aranka, Szarvasi Ilonka, Somló Emma, 
Láng Etel, Aranyosi Janka, Felhő Rózsi, Szilasi 
Rózsi, Borovszky Matild, Fehér Kamilla, Szalay 
Aranka, Varga Anna, Serlegi Ida, Balogh Etel, 
Donáth Lajos karmester, igazgató : Relie Iván. 
Főrendező : Molnár László. Rendező : Sziklai 

^ Kornél. A szinház 500-ik előadása 1899 február 
28-án volt az „Aranylakodalom" előadásával. 

Sz. Erzsi. A könyvet annakidején elkobozták. 
— Régi előfizető Maros-u. 15. 1-, A könyveket 

• tessék megrendelni a Színházi Élet boltjában. 
'2. Valéízinüleg újból megjelenik, megjelenési 
idejéről s Színházi Élet-bői értesülhet. — M. /. 
A szerkesztőség indokolt esetben levélben is 
válaszol, ez cselben válaszbélyeges, megcímzett 
boritékot bell beküldeni. — Sas/iók. Lázár Osz-
kár műterme Balaton u. 10. alatt van. 

Boriska. 1. Góth Sándor és Lenkeffy Ica ját-
szották a főszerepeket. 2. Krisztina-körút 15. 3. 
Akácfa-u. 20. sz. alatt lakik. — Renée. 1. Royal-
szálló. 2. Nőtlen. 3. Pesten. 4 - 5 . 28. 

A Ilona. Nem dolgozik lapnál. Sokáig volt 
vidéken. Mostanában feltűnt egy pár film fö-

É r d s k f e s z i S ö k é s m u l a t t a t ó k 

S Z E N E S B É L A K Ö N Y V g l : 

C s u d a s z é p M a g d a 
(Egy pesti leány regénye.) Ára 12 korona. 

M m@if@l@n Êâneosnë 
Ára 8 korona. 

M I C r i s t ó f - f é r i g t o E u i m i s s í S Z 
(Útirajz.) Ára 5 korona. 

& z o l d b é r ü p r i m a d o n n a 
(Tréfák.) Ára 5 korona. 

Kaphatók a „Színházi F.Iet" boltjában, Vit, Erzsébet-körut 29 

szerepében. Faun. 1885 május 15-én született 
Aradon. Szinészakadémiát végzett. A Nemzeti 
Színházban első fellépte Bródy Sándor, Hófehérke" 
cimü darabjában volt. A filmfelvételnél történt 
balesetet szerencsésen kiheverte. — Á. Nándor, 
Tessék közvetlenül a Színházi Élet boltjához 
(VII., Erzsébet-körut 29.) fordulni. 2. Utóbbi kér-
désre vonatkozóan tessék talán közvetlenül a i 
emiitett művészekhez fordulni. — A. Magda 
Csak 5 kérdésre válaszolunk. 1. F. E. Bimbó u.2 
T. F. Király-u. 102. 3. B. J. Újpesti rakpart 4. 
4. G. Fr. Vilmos császárut 72. 5. K. G 
Aréna-ut 80. 

F. Gitta. 1. Sas-u. 18. 2. Koronaherceg u. -
3. Már e hónapban be lehet iratkozni. — Klára. 
Szeptember hó 15-én kezdődik a felvétel. — 
Heidi. Csortos játszotta, nem Hegedűs. — Se.':. 
Manci. 1. Nem kell különösebb iskolai képzet-
ség, csak megfelelő intelligencia. 2. Nem szük-
séges az emiitett iskola elvégzése. 3. Természe-
tes, hogy lehet. 5. Budapesten a Star-filmgyá: 
készítette. — Pándy Cica. 1. 2. 3. 4. Bármelyik 
színiiskolában szívesen adnak fölvilágosítást 
kérdéseire vonatkozólag. — T. Katica. Kiván-
ságát nincs módunkban teljesíteni. Az illető 
művész különben 1891 március 31-én született 
Kisvárdán. 1908-ban iratkozott be az Akadémiába 
Kolozsvárt lépett a»pá!yára. Föllépett igen sok 
filmen is, jelentős sikerei voltak. Arnold. Való-
színűleg fölveszik. — Műkedvelő. 1. Tessék egye-
nesen a Színházi Élet boltjához (VU., Erzsébet-
körut 29.) fordulni. 2. Még nem döntöttek. — 
Két szőke leány. Ha ugy áll a dolog, amint leve-
lükben megírták, akkor valóban nincsen értelme 
az egész tervnek. — G. /. Egyelőre nem fog 
játszani. — Sürgős. Az Operában lépett föl 
először, melynek évek óta tagja. — Nyári est. 
Nem használhatjuk. — Ricsi. 1. Br. Aczél-u. 3 
2. Forduljon ezzel a kérdéssel a Pesti Hírlaphoz. 
3. Majdnem lehetetlen. — Művészetért. 1. Nem 
elegendő, de esetleg elnézik. 2. Három év. 3. Van. 
4. Illetőségi, az elvégzett iskolákról szóló bizo-
nyítvány, szülői beleegyezés. 5. Bármelyikhez 
fordulhat bizalommal. — F. Bella. 1. Jelen'eg 
külföldön van. 2. József-u. 9.3. Aradi-u. 11. 4. Fasor 
22.5. Damjanich-u. 45. — Oily. Tessék a kérdezett 
művészhez fordulni. (Eötvös-u. 44) — Pipiké. 
1. 1889 március 12 én született. 2. Van. — 

B s r l l n l k o z r a a t ü k a l I n f é i s í , i S ? Ä t t
u ; 

József 49-51. Tanítványok fölvétetnek. Hajszálakat, szcplSi 
ozemőicaSt, mitassort eltávolít villanynyal. Archámlasztát 

A „SZINHÄZ! ÉLET" 

uj levelezőlap sorozata 
G> önyörü szép felvételek „Majd a Vica", 

„Gróf Rinaldó" és a Gyermekszin-
ház tagjairól. A 20 darabból álló 

sorozat ára 8.— korona. ; 
Portóköltség GO fillér. 

Í£i3>ífl«9i4ÍcHL- véR,eg eltávolít B*.ch Hin» 
lira i s l a i 8 R á l kozmetikai intézett.'Mindcnr.x" 

szépséghibák keltése, azepl&el-
távolítás, ráncok kisimítása, árcgözölés és arcmasszáz* {-•-
Unyos bérletben. Budapest, VII., A1má$i;-uica 3. 3zim 
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Hattyú. 1. Be lehet iratkoznia. 2. Jó megjelenés, 
tehetség, felvételi vizsgát kell tennie. 3. Mindenik 
jó. 4. Nincs olyan iskola, amilyenről említést 
tesz. Forduljon valamelyik filmgyár irodájához. 
— Balatoni leány. Föltétlenül engedélyt kell 
kérni vagy a szerzőtől, vagy a kiadótól, aszerint, 
hogy ki-é a kiadási jog. — Szőke gyerek. Jelent-
kezzék a Szinészeg'yesület iskolájában (Lipót-
körut 1) fölvételre. — Csibészktrály. 1. G. F. 
íeljesen egészséges. Föl fog lépni. 2. L. J. nyaralt, 
de már itthon van. — S. Manci. 1. Baross-u. 8. 
2. Örley-u. 2/b. 3. Ferenc-körut 19. 4 Kecske-
méti-utca 20. 5. Rózsa-utca 8. — P. Juci. Az, 
amit levelében emlit, igen nagy baj. Így nem 
lehet boldogulni. — V. B. Tessék levélben az 
emiitett művészekhez fordulni. — Isten veled. 
Nem használhatjuk, a kéziratot szerkesztőségünk-
ben átveheti. — Kíváncsi vagyok. 1. Följön új-
ból Pestre. 2. L. Ilonka az emiitett direktor 
társulatánál fog játszani. 3. Szeptember közepén. 
— Egy kíváncsi. 1. Újpesti rakpart 4. 2. L. J. 
Szerecsen-u. 57. 3. Adnak autogrammot. 5. Meg-
állapodástól függ. — Huszár főhadnagy. 1. Bródy 
;stván társulatánál fog játszani. 2. Valószínűleg 
önálló vállalkozás marad továbbra is. — Éva. 
1. L. J. jelenleg nincsen Budapesten. 2. Egy pár 
nagy filmgyár fog dolgozni. 3. Jelenleg is készí-
tenek filmeket. 4. Megszűnt. 5. Legcél-
szerűbb a filmgyár irodájában. — Magda. Lakatos 
László irta. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919 szeptember 20. 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

35. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : A Színházi Élet „Almanach"-ja 
II. dij : Makai Margit arcképe. 
III. dij : „A legelső" cirtíi kotta, irta Dienzl 

Oszkár. 
A Színházi Élet 29—30. számában közölt kép 

rejtvény helyes megfejtése : Leszálló árak. Az I 
dijat Szomory Dezső „Matuska" c. színmüvét 
Ösztreicher Artúr Damjanich u. 46., a II. dijat 
Várkonyi Mihály arcképét Varga Manci Rózsa u. 
20., a III. dijat a Pillangó főhadnagy kottájának 
I. részét Borsodi József Dembinszky u. 34. 
nyerte el. • 

Helyesen fejtették meg még 167-en. 

II Il SZÍNHÁZI É L E T ÉV-
!| KÖNYVE, 

M U W É S Z 1 Ï 1 

A L M A N A C H 
Szerkesztette : INCZE SÁNDOR 

A színház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról, rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb irók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 

A vaskos<<i 
kötet ára: « V K O r < 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körűt 29. szám.) 

Nőifodrászati, ondoláló, manicür és kozmeti 
kai tanintézetem IV. Horn Ede-utca 12. sz 
Tanítványaira foglalkoztatásáról gondoskodom. Szántóné 

j BEIRATKOZÁS 
! a MM Szidi szinészisliolájába 

(VII.ker., Csengerl-utca 28.) 
: S z e p t e m b e r 8—15-ig. 
: Naponta délután 3-tól 5-ig. 

Mindent takarít — 
Ditrichsfein 
T a k a r í t á s i 
Vállalathoz 
fordul. 

VIL, lertész-nlea 27. Telelőn: József 116—55. 

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda i t -nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






