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KEMENES 
(Egy pályaváltoztatáshoz) 

egész népek sorsénak fordulásától kör-
nyezetten, bizonyára nem meglepő s 
nem is okvetlen jelentős esemény az, 
hogy egy fiatal szinész pályát változtat 
s a Vigszinház tagjából valami keresz-
tényszocialista lapvállalat titkárává sze-
gődik. 

Istenem, mennyi sors, mennyi élet-
pálya, mennyi terv és álom cserélő-
dik mostanság f S tudva azt, hogy az 
uj pálya, melyért valaki otthagyni ké-
szül a régit, szintén érdekes, izgató s 
reálépésnek megfelelő, bátran konsta-
tálni lehet, hogy nagyobb izgalomra 
nincsen ok. Mert bár bizonyos, hogy 
Kemenes Lajos, a pályaváltoztató, szí-
nésznek is jeles, érdekes és nem min-
dennapi volt kétségtelen, hogy ember-
nek még érdekesebb s hatásosabb. Ha 
tehát otthagyja a színpadot, nem vészit 
semmit se érdekességéből, se jelentő-
ségéből. 

Én, bevallom, azért irok erről a pa-
lyája legkezdetén levő fiatal emberről, 
— mert nem csak színésznek, de em-
bernek is a dolgok legkezdetén áll — 
mert meglepő, kivételes jelenségnek 
tartom őt. Nemcsak színésznek, de álta-
lában fiatal intellektuellenek is egyike 
a legműveltebbeknek. Högy színész-
mértéket véve, páratlanul gazdag az 
irodalmi felszereltsége, ez talán nem 
mondana sokat, s viszont nem is tenné 
jobb színésszé, mert bár a színésznek 
mindig használ az irodalmi műveltség, 
azért mégse okvetlenül szükséges kel-
léke. 

De a magyar ujságrrók, sőt irók mű-

veltségét tekintve is kivételes a Ke-
menes kulturája. S ami fontos, ez nem 
tisztán olvasottság, könyvmolytudás, 
hanem sokkal inkább egy páratlan 
hajlamosság s lelki fogékonyság a mű-
veltség mindenféle formái, a művésze-
tek minden fajtái s igy maga iránt a 
magasabbrendü, művészettel és művelt-
séggel megszépített élet iránt. Ép ezért 
nem is tudnám hamarjában megmon-
dani, hogy mi iránt van legfogékonyabb 
az én Kemenes barátom : a színészet, 
az irodalom, a képzőművészet vagy a 
zene iránt. Ma még az ő lelke olyan, 
mint egy keresztút, melyen mindezek 
találkoznak. De ismétlem, az egyénisége 
ment minden tudákosságtól, minden 
nagyképűségtől ; a szellemi kultura ked-
velése nem felejtette el vele az élet,-
a mulatozás, a nők varázsát. Sőt az 
élet s a kultura együttes élvezése, a 
hajlam erre az eeyüttes élvezésre, jel-
lemezte ezt a görög izü és stilü fiatal-
embert. 

Hogy fogja magát érezni ezekkel a 
hajlamokkal a keresztényszocialisták 
közt, nem tudom. De nem is nagyon 
érdékel. Hisz, őszintén szólva, azt hi-
szem, hogy ez a búcsúja a színészettől 
nem végleges. Engem ő mint a magyar 
élet egy érdekes és kellemes jelensége 
megkapott, azért irom róla ezt a néhány 
sort. Biztosra veszem, hogy bárhova 
sodrodjék, a jókedvnek és a szellemnek 
olyan villamos szikrái fognak belőle 
kiáradni, amik alakjának légkörét min-
den időben pezsditővé és vonzóvá fog-
ják tenni. 

Szász Zoltán. 
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Jó szezon lesz-e az idén ? 
Ez a kérdés foglalkoztatja most, job-

ban, mint máskor ez idő tájt — a szín-
házak népét. Jobban, mint máskor, ez 
idő tájt, mert a színházak jövedelmező-
sége ezelőtt egyesegyedül a színigaz-
gatók gondja volt, — ezúttal azonban 
érdeke, még pedig legelemibb élet-
érdeke a színházak tagjainak : a nép-
szerű nagy primadonnáktól kezdve a 
kis színészen, a zenekar s a kórus tag-
jain át, a világositóig, a főbutorosig, a 
legjelentéktelenebb színpadi munkásig. 

Jó szezon lesz-e az idén? — ez a 
kérdés többször fordul meg a színháziak 
ajkán, mint szerelmes emberén a sze-
retett nő neve, mint a magyar népén 
Kun Béláé, mint a Drégely Gáborén ez 
a cim : „A szerencse fia". A jó szezon, 
máskor : szerep, siker, hir, fizetésemelés, 
dicsőség, — most : lakbér, főzelék, 
gyerekcipő, tandij, vasárnap-délutáni-
kirándulás. 

Jó szezon lesz-e az idén? 
Igen. 

Ha az életünk boldogtalan lesz : a 
szinház elviselhetővé fogja tenni. 

mindig 
fogunk találni egy vörösarany termet, 
amelyben viszont fogjuk látni magun-
kat, azt, hogy milyenek vagyunk, mi-
lyeneknek nem szabad lennünk, milye-
nek legyünk, — egy függönnyel el-
választott kis emelvényét e teremnek, 
melyen a tehetség, a szenvedés, a 
munka szentháromságából született meg 
a Művészet egyháza, amelyben mindig 
csak az diadalmaskodóit, aki tudott, 
dolgozott és kínlódott, amelyről példát 
vehet mindenki, aki régi élete feltámasz-
tásán, uj élete megalapításán, élete 
élésén dolgozik — : a szinház lesz az. 

Ha az életünk elviselhető lesz : a 
szinház boldoggá fogja tenni. 

Ruttkay György. 

ahol a költészet mele-
gít, ahol kiváló urak és urinők elfeled-
tetik velünk az élet bajait és küzdel-
meit, ahol viszontlátjuk az élet szép-
ségeit, ahol lakásunk kietlenségét, fog-
lalkozásunk sivárságát, munkánk teljes 
reménytelenségét beborítja néhány órára 
a gondtalanság puha bársonya : a szín-
ház lesz az. 

B. Marton Erzsi 
a Vígszínházban 

Budapest egyik legérdekesebb drámai mű-
vésznője, B. Marton Erzsi, kivált a Magyar 
Szinház kötelékéből és a Vígszínházhoz szer-
ződött, ahol a közeli napokban már meg is 
kezdi működését. Első fellépése Lnkatos László 
finom vígjátékában, a „Férj és feleség''-ben 
lesz, abban a hires szerepben, mely Gomba-
szögi Fridának utolsó alakítása volt. 

À Színházi Élet olvasóinak nem kell ez al-
kalomból közelebbről bemutatni a rendkívül 
népszerű művésznőt. A Magyar Színházban 
nem egy alakítása vitte sikerre a színre-
került újdonságokat és neve, művészete gyor-
san a legismertebb értékek közé jutott. Most 
a Vígszínházban folytatja működését B. Mar-
ton Erzsi, közönségének örömére és a magyar 
színjátszás előnyére. A művésznő legközelebbi 
fellépése már eredeti alakítás lesz a szinház 
egyik következő újdonságában. 



K Marton Erzsi a Vígszínház vendége C Angelo felv,) 
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Ambrus Zoltán a Nemzi 
Az utcasarki kövér szinlaposzlopon 

— talán az egyetlen pesti jelenség, 
amely nem fogyott le a proletárdikta-
túra éhínségében — még nem jelent 
meg a Nemzeti Szinház jólismert fehér 
plakátja ; de a portás páholyában vigan 
füstöl a színpadi kapus és látogatóinak 
népes serege, a Rákóczi-uti kis szinész-
bejáró előtt vitatkozó színészek cso-
portja áll, melyben Shakespeare nem 
egy hősét lehet lelismerni nyári zakkó-
jában, a kapu alatt, a fekete táblán, a 
hirdetések és próba-rendelkezések egész 
tömege olvasható, fenn, az elsőemeleti 
igazgatói szobában pedig délben, dél-
után és este, dolgozik Ambrus Zoltán, 
a Nemzeti Szinház igazgatója : darabo-
kat olvas, fogad, tárgyal, — és mialatt 
ő meg nem áll, addig nekünk, a szin-
ház krónikásainak őnála meg kell 
állanunk. 

. . . Két évvel ezelőtt, 1917 nyarán lett 
Ambrus Zoltán a nemzet első színhá-
zának az igazgatója ; ezt az eseményt 
vezércikkekben üdvözölték a nagy la-
pok s színházi és irodalmi világ egy-
képpen érezte, hogy milyen megtisz-
teltetés éri a Nemzeti Színházat, hogy 
a legnagyobb magyar esztétikus splendid 
isolation-]ébő\ leszállva, idejét és gond-
ját a szinház vezetésére áldozza. Akkori-
ban még királyság volt Magyarország; 
azután jött az októbervégi forradalom, 
s a sok személyi és rendszerváltozás 
között egyet mindenesetre érintetlenül 
hagyott : azt, hogy a Nemzeti Szinház 
igazgatója Ambrus Zoltán. Márciusban 
— kell-e ezt ismételni ? — a tanács-
kormány váltotta fel Károlyi uralmát s 
ez meg éppenséggel nem ismert el 
sem elismert tekintélyt, sem európai 
hírt, könyörtelenül söpört végig a ma-
gyar állam minden intézményén, — csak 
egyet hagyott bántatlanul : a Nemzeti 
Szinház igazgatói irodáját, amelyben 
európai hírében és elismert tekintélyé-
ben zavartalanul intézkedett továbbra 
is Ambrus Zoltán. Az uj rendszer pedig, 
amely Kun Béláékat felváltotta, boldo-
gan fogadta Ambrus Zoltánt, a nemzeti 
irodalom s a magyar színpadi esztétika 
nagymesterét . . . Királyság, köztársaság, 

ti Színház megnyitásáról 
bolsevizmus, fehér uralom : Ambrus 
Zoltán mindenütt ur, az ő működése 
mindenütt megtisztelő nagy nyeresége 
a nemzetnek, mert Ambrus Zoltán a 
napi politikától teljesen függetlenül, 
egyesegyedül annak él és szenteli ide-
jét, ami a napi politikától teljesen füg-
getlen is : a tiszta művészetnek. Az ő 
hasonlíthatatlan irásművészete, iroda-
lomhoz és színházhoz való példátlan 
hozzáértése, emberi finomsága és tápin 
tata, — amely messze túlnő az emberi 
nagyság határain — annyira felülemeli 
őt a napi politika csúnyaságain és ki-
csinyességein, hogy nincs sem a kon-
zervatizmusnak, sem az erőszaknak az 
az uralma, amely felér ahhoz a magas-
lathoz, amelyen Ambrus Zoltán ül. () 
neki valóban ott a helye, éppen párat-
lan, nem mindennapi képességei foly-
tán. Senki sincs predesztinálva oly 
tökéletesen erre a diszes pozícióra, 
mint ő. 

. . . A Nemzeti Szinház igazgatója 
szives volt fogadni a Színházi Élet 
munkatársát, aki a szinház megnyitá 
sának időpontja s az első tervek felől 
érdeklődött nála. 

— A Nemzeti Szinház — felelte 
kérdésünkre Ambrus Zoltán — sok-
kal rosszabb helyzetben van, mint 
minden más szinház. A többi szín-
házakban ugyanis csak fűtésre hasz-
nálják a szenet; nálunk azonban a 
gépek hajtásához is szén kell, sőt 
olyanok a berendezéseink, hogy azo-
két egyesegyedül szénnel lehet táp-
lálni, — szemben például az Opera-
házéival, amelyben a szenet bizo-
nyos anyagokkal is lehet pótolni. A 
szénkészletünk pedig bizony olyan 
csekély, hogy még gépeink fűtésére 
is alig pár napig volna elegendő. 
Ha most megkezdenénk az előadá-
sokat, körülbelül egy hét mu'lva be 
kellene szüntetnünk őket, mert pld. 
a vasfüggöny kezelésére sincs ele-
gendő szenünk, — már pedig a vas-' 
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függönyre szükségünk van- tűzbiz-
tonsági okokból. 

— Ujabban van reményünk arra, 
hogy kis mennyiségű szenet fogunk 
kapni, körülbelül annyit, amennyi 
négy vagy hat hétre a gépeink haj-
tására elegendő lesz. Ha ez a remé-
nyünk valóra válik : akkor rögtön 
megnyitjuk a szinházat, — addig is 
azonban szorgalmasan dolgozunk. A 
próbákat már az elmúlt hétfőn meg-
kezdettük, azóta rendesen folynak — 
és ezekre ezúttal annyival nagyobb 
szükség van, mert a szezon, folya-
mán sok olyan darab fog szinre ke-

r rülni, amelyek legalább félév óta 
nem szerepelték a szinház műsorán. 
Mert hiszen a Nemzeti Színháznak 
az utolsó időben — a klasszikusokat 
kivéve — egészen más repertoireja 
volt, mint azelőtt és most. Azután, 

majd ha szenünk lesz és egyéb aka-
dályok is elhárithatók lesznek, ame-
lyek ezidőszerint még uijában állnak 
a Nemzeti Szinház megnyitásának 
és megállapíthatjuk az első előadás 
napját ; a szezont ünnepi előadással 
szándékozunk megkezdeni. 

— Ennek az ünnepi előadásnak a 
programmja végképpen még nincsen 
megállapítva, de nagyon valószínű, 
hogy „A szigetvári vértanuk" és a 
„Bánk bán" egyes felvonásai kerül-
nek szinre 

A Nemzeti Szinház sze-
zonjának első nagy eseménye, — 
fejezte be szavait Ambrus Zoltán;— 
melyre a szinház nagy ambícióval 
készül : Shakespeare „Vihar"-jának 
reprize lesz, melyet Hevesi Sándor 
rendez. 

Revü szinház — Hejehvjc. lúú 
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Terike 
Földes Imre vidéki története a Belvárosi Színházban 

szivíi Zsombolyainé, Klára anyja, hogy 
kibékítse őket egymáshoz, a két önér-
zetes lélek hajthatatlan maradt. 

Irma, Sámson szeretője, bánatában, 
hogy gyermekének apja nem egyedül 
az övé, elbujdosik, gyermekét, akit a 
polgármester elhunyt kis leányának 
emlékére Terikének keresztelt, a jósá-
gos öreg tisztelendő, kit Sámson Pestre 
küldött gyermeke után érdeklődni, ma-
gával hozza és Klára elé vezeti. Férj 
és feleség kibékülnek, magukhoz ve-
szik Terikét s mint Klára rokonát sze-
repeltetik. Az öreg tisztelendő boldog-
ságában nagyokat köhög, de ugy tesz, 
mintha a pipafüst marná a torkát. — 
Jaj, de komisz a dohányotok, fene 
enné meg — mondja s legördül az 
első felvonás függönye. 

A második felvonás a tisztelendő ur 
kertjében játszik. Ide hozza a nagy-
tiszteletű ur Terike anyját, de senki-
nek sem árulja el. Égy nagy, ember-
képü kutya véletlenül ép ide kergeti 
Terikét, akit mostohaanyja is nagyon 
megszeretett. Terike sirva borul anyja 
karjaiba. Véletlenül épen akkor érke-
zik látogatóba a tisztelendőhöz a fő-
ispán fia, Tódor Guszti, Terike vőle-
génye, ki megtudja, hogy Irma Terike 
édesanya. A jószivü tiszteletes ur nő-
véreként mutatja be Sámson egykori 
kedvesét. Közben Klára férjével Terike 
keresésére indul s az emberképü kutya 
segítségével megtalálja a tiszteletes 
kertjében Terikét. Irmát, mint a tiszte-
lendő testvérét nagy örömmel fogadja 
s meghívja, lakjon náluk. Terike bol-
dogan öleli meg mindkét anyját. Az 
emberképü negy kutya méltóságteljes 
lassúsággal vonul végig a szinen és a 
második felvonás véget ér. 

A harmadik felvonás ismét Sámso-
nék portáján játszik. A hivatalos leány-
kérést várják. Irma, mint a tiszteletes 
nővére és Terike jóakaró barátnője sze-
repel. De elárulja magát, mert mikor 
Terike nem akar egy szalagot kifüzni 
a hajából, anyai eréllyel parancsol rá. 
Klára hirtelen megért mindent. Ekkor 

Vidéki történetnek mondja Földes 
Imre uj darabját, melyet az elmúlt hé-
ten játszott először a Belvárosi Szinház. 
Vidéken, magyar vidéken játszik a 
„Terike" mindhárom felvonása, magyar 
és uri környezetben. Hangja is a ma-
gyar uriházak jellegzetes finomságával 
ékes s oly romantikus, érzelmes és 
előkelő, mint a magyar lélek. Mind-
ezen tul és mindezek felett azonban 
szokatlanul érdekes mindaz, mi Teri-
kével, Sámson Béla földbirtokos-pol-
gármester leányával és körülötte tör-
ténik. 

Klára, Sámson felesége megtudta, 
hogy férjének szeretője van, akinek 
gyermeke, kis leánya született. Harag-
jában arcul ütötte férjét s bár szereti 
és szivében már megbocsájtott neki, 
egy szót sem szól többé hozzá. Férje 
nem próbálja engesztelni, mindketten 
büszke, önérzetes magyar emberek. Ez 
tiz év előtt történt. Tiz évig éltek egy-
más mellett, anélkül, hogy szót váltot-
tak volna. Hiába látogatott hozzájuk 
minden évben egyszer az öreg, meleg-

FÖLDES IMRK 
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érkezik meg Sámson, aki Irma megér-
kezése óta állandóan a szőlejében tar-
tózkodott, hogy köszöntse feleségét a 
születésnapján és közölje, hogy a fő-
ispán eltiltotta fiát a házasságtól, mert 
értesült származása felől. Guszti azon-
ban nem akart lemondani Terikéről s 
igy a főispán egy évi halasztást adott 
neki azzal a feltétellel, hogy ha egy 
év után is szereti még Terikét, elve-
heti feleségül. De Klára nem nyugszik 
bele a főispán döntésébe, megmagya-
rázza neki, hogy ha ő megbocsájt a 
férjének, neki igazán 
nincs oka ellentmon-
dani fia akaraténak. 
— A főispán végre 
enged s Terike bol-
dog lesz Gusztival. 

A Terike legna-
gyobb, leghálásabb 

szerepét, Harsányi 
Rezső eleveníti meg 
a színpadon. 

Sámson Béla szere-
pében a betegségé-
ből felépült Körmendy 
Kálmán az ötvenéves 
férfihez hasonló nagy-
jelentőségű alakítást 
produkál. 

Mészáros Giza utol-
érhetetlen charmeja 
Klára asszony büszke, 
jóságos uri aiakját jut-
tetja a tehetség ará-
nyával. .S/mony/Mária 
a kényelmes helyzetét 
százszorosan érző fia-
tal anya szerepében 

excellál. Az öreg 
Zsombolyainé jelleg-
zetes, kivételes finom 
művészetet követelő 
szerepére vendéget 
szerződtetett Bardos 
direktor, T. Halmi 
Margit asszonyt. 

Terikét, a fiatal, ked-
ves, szerelmes kis le-
ányt llosvay Rózsi sze-
mélyesiti. Fiatalsága, 
tehetsége páratlan fi-
nom művészi ösztönei 

előtt meg kell hajolnunk mindannyiunk-
nak. A főispánt Bánóczi, fiát Bárczi játssza. 
Mindkettő nagyszerűen illeszkedik az 
együttesbe és a darab hangulatába. 
A rendezés a Bárdos doktor megszo-
kott preciz, nagyvonalú munkája. A dísz-
leteket pedig olyasvalaki tervezte, ki 
eddig is nagyon sokkal járult hozzá, 
hogy a Belvárosi Szinház színpada az 
ízlés és stílus harmóniájában verhetetlen : 
Bárdos Arthurné, az igazgató felesége. 
A szipad finom és ragyogó, mint a ter-
vező művésznő kivételes egyénisége. 

llosvay Rózsi — Terike és az emberképii nagy kutya 
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Az Operaház kulisszái mögül 
Uj igazgató, ifj. Ábrányi Emil vezér-

lete alatt nyitotta meg kapuit az idén 
egyetlen dalszínházunk, ez a kapunyi-
tás azonban nem történt minden disz-
szonáns akkord és vihar nélkül. Ábrá-
nyi, mint ismeretes, felsőbb utasitásra, 
újjászervezte a színház együttesét oly-
képen, hogy állása elfoglalásakor vala-
mennyi tagnak felmondott és csak 
azokat szerződtette le uj-ból, illetve 
akarta leszerződtetni, akikkel az Opera-
házat ezentúl üzemben kivánja tartani. 
A felmondások az operai szerződések 
hirhedt 15. B. §-a alapján történtek, 
amely szerint a szerződés önmagától 
felbomlik háború, tűzvész, vagy más 
elemi csapások esetén, valamint akkor 
is, ha politikai vagy egyéb okok miatt 
a szinház két hónapnál hosszabb ideig 
nem tarthat előadást. Ezt a paragrafust 
eddig csak egyetlen egyszer, a világ-
háború kitörése után következő csonka 
évadban vette igénybe az állam, de 
akkor sem az igazgató — Bánffy Mik-
lós gróf — hanem a minisztérium mű-
vészeti osztályának vezetője, Majovszky 
Pál miniszteri tanácsos mondott fel a 
tagoknak, hogy azután redukált gázsik 
mellett kössön velük uj megállapodást. 
Akkor azonban valóban háború volt, 
akkor indultunk neki az ötödfél évig 
tartó kinos keserves szenvedéseknek és 
teljes megértés fogadta ezt a takaré-
kossági intézkedést. Ezzel szemben 
most már igazán nincs háború, tűzvész, 
vízár sem pusztított, politikailag is tel-
jes a rend és a nyugalom — a kor-
mány maga hangoztatja ezt nap nap 
után — és pontosan, a rendes szezon-
nyitási időben megkezdi előadásait az 
Operaház. A nevezetes pontra való 
hivatkozás tehát meglehetősen sántít 
és jogilag aligha állja meg helyét. Ezt 
különben a független magyar bíróság 
döntése fogja még hitelesen megálla-
pítani, mert az elbocsátott tagok te-
kintélyes része nem nyugszik bele 
ebbe az intézkedésbe és pör utján ke-
res orvoslást. 

E légede t l enek a tagok 
De különösen rossznéven veszik a 

tagok, hogy az operaházi budget ilyen 
erőszakos redukálásának végrehajtására 
egy kolléga vállalkozott, aki nemrégi-
ben még maga is sokat panaszkodott 
a felsőbbség mostoha bánásmódja miatt. 
Megtörtént az a hiba is, hogy mig a 
szinház sok régi érdemes tagjának vég-
leg felbontották a szerződését, sokat 
csak erősen csökkentett javadalmazás 
mellett kötöttek le továbbra is, addig 
ugyanakkor, a nagyon hangoztatott 
takarékossági elvek ellenére, több uj 
tagot szerződtettek. Bántja, még pedig 
teljes joggal, a tagokat az is, hogy a 
végleges felmondásokat felette ridegen 
és a művészi önérzetet méltán sértő 
módon intézte el az Operaház. A szer-
ződések szeptember 15-én jártak volna 
le (a háborús években csak évről-évre 
ujitották meg a szerződéseket) és Áb-
rányi alig két héttel a lejárat előtt ér-
tesített több tagot arról, hogy „az 
Operaház nincs abban a helyzetben, 
hogy szerződését megújíthassa." Való-
ban, ma már háztartási alkalmazottak-
nak sem lehet tizennégy napra felmon-
dani [ Beszéltünk több elbocsátott mű-
vésszel, akik kijelentették, hogy haj-
landók lettek volna méltányos egyez-
kedésre, ha illő formában kapnak erre 
ajánlatot, de igy inkább bíróság elé 
viszik ügyüket. 

Tagok, mint v e n d é g e k 
Az uj szerződtetések sem sikerültek 

ugy, ahogyan a vezetőség válta volna. 
A kiválóbb énekesek nem kötötték le 
magukat, csupán mint vendégek haj-
landók tovább működni. Ilyen meg-
állapodása van Rózsa S. Lajosnak, aki 
mindössze harminc fellépésre szerző-
dött és tiszteletdiját fellépésenként kapja, 
így szerződött le dr. Székelyhidy Fe-
renc is, de csak ez év végéig, mert 
januárban már Hollandiába utazik egy 
nagy hangverseny-turnéra. Az egyetlen 
magánénekes, akinek a régi gázsi mel-
lett adtak szerződést, Környei Béla, a 
kiváló tenorista, akit évi nyolcvanezer-
korona tiszteletdíjjal kötött le az Opera-
ház, ezzel szemben egyik kitűnő és 
elsőrendű drámai énekesnőnk fizetését 
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évi negyvennyolcezer koronáról harmic-
nyolcra szállították le. Akadtak többen, 
akik a mai nehéz gazdasági viszonyokra 
való hivatkozással nem fogadták el a 
fizetés leszállítását és nem szerződtek, 
ugy hogy sokkal többen távoznak az 
Operaháztól, mint amennyit a vezető-
ség elküldeni szándékozott. 

Uj rendező, uj titkár 
Megértjük és méltányoljuk azt az 

álláspontot, hogy az államháztartás 
mai állapota mellett felette nehéz volna 
az örökös deficittel dolgozó Operaház-
nak az eddigi kiadási keretekben" való 
fenntartása. Másrészt azonban tény az 
is, hogy az Operaházra Magyarország-
nak mulhatlanul szüksége van. A Bal-
kán felé Budapest az utolsó nagyváros, 
amely régi művészi multu, európai szín-
vonalon álló Operaházzal rendelkezik 
és kulturáltságunknak a Nyugattal szem-
ben való dokumentálására, de meg 
nemzeti zeneművészetünk fejlesztésére 
és ápolására is minden körülmények 

között fenn kell tartanunk ezt a mű-
vészi intézményt. Nálunk azonban, ahol 
csak ez az egyetlen Operaház van, 
felette aggodalmasnak látszik egész 
sereg olyan alkalmazottnak elbocsátása, 
akik nem folytathatják hivatásukat, mint 
például ez Németországban lehetséges 
volna, egy másik operaszínháznál. Nem 
csupán az elbocsátott magánéneke-
sekre gondolunk itt, hanem arra a 
nagyszámú kardalosra és zenészre is, 
akiket máról-holnapra exisztenciájuk-
ban támadott meg az operaházi vezető-
ség takarékossági elve Az uj évad kez-
detén harminc zenekari és ötven ének-
kari tagot bocsátott el az Operaház. 
Változás állt be az adminisztratív veze-
tésben is : az eddigi titkár, a rokon-
szenves és a tagok körében népszerű 
dr. Vikár György változatlan jelleggel 
visszakerült gordonkájával a zenekarba, 
a titkári teendőket pedig a mult évben 
kinevezett segédtitkár Kollmann, aki 
régebben az énekkar tagja volt, látja 
el. Főrendezővé Ábrányi igazgató dr. 

Revü szinház — Hejehuja báró (Papp felv.)\\ 
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Dalnoky Viktort, e szinház régi, érde-
mes baritonistáját nevezte ki, aki e 
minőségében bizonyéra szép ered-
ménnyel fogja hasznosítani gazdag szín-
padi tapasztalatait. Egyes olasz operá-
kat a jövőben az olasz operák dirigense, 
Tango Egisto főzeneigazgató fog ren-
dezni. 

Tagrevizió 
Az évad megnyitása előtt tagrevizió 

is volt az Operaházban. Egy e célra 
alakított bizottság, melynek tagjai 
Ábrányi igazgató elnöklésével M. Medek 

Anna, Sebők Sári, dr. Székelyhidy 
Ferenc, Szemere Árpád, Vencell Béla, 
Pilinszky Zsigmond és Kollmann titkár 
voltak, vizsgálatot folytatott le, milyen 
magatartást tanúsítottak a tagok a prole-
tárdiktatúra idejében. Megejtették a 
vizsgálatot olyan tagokkal szemben is, 
akik most kilépnek az Operaház köte-
lékéből, igy például meg kellett jelennie 
a bizottság előtt Zádor Dezső kamara-
énekesnek, aki főrendezői és igazgatói 
állásáról még a tavasszal lemondott és 
akit arra nézve hallgattak ki, hogy 
miért és milyen körülmények között 

Revü szinház — Hejehuja báró (Papp felv.) 
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lakott a proletárdiktatúra első heteiben 
a „szovjet-ház"-nak nevezett Hungária-
szállóban. Maga elé idézte a bizottság 
Gábor Józsefet is, akinek szintén fel-
mondtak. A proletárdiktatúra idejében 
Gábor volt az Operaház egyik főbizal-
mija. Munkát és fáradságot nem ismerve 
reggeltől-estig dolgozott tagtársai érde-
kében, ruhákat és élelmiszereket szer-
zett részükre, heteken át késő éjszakai 
órákba nyúló tárgyalásokat folytatott 
Reinitz Béla zenei diktátorral, hogy 
kollégái anyagi helyzetén könnyítsen 
és lelkes, önzetlen munkájával őszinte 
hálára kötelezte az Operaház vala-
mennyi tagját. Az egész személyzet 
megbotránkozására Kollmann titkár az-
zal vádolta meg Gábort, hogy Landler 
népbiztossal levelezett és bizonyítékul 
bemutatott egy apokrif levelet is. A 
bizottság előtt megjelenve Gábor meg-
lepetten értesült az ellene irányuló 
vádról és oly csattanó feleletet adott 
a titkárnak, hogy további tárgyalásra 
már nem is került sor. 

Kapunyitás i 
Ilyen elözmenyek után nyilt meg a 

mult héten az Operaház. Az előadások 
már folynak, a személyzeti ügyek azon-
ban előreláthatóan még sokáig foglal-
koztatják a vezetőséget és a nyilvános-

ságot. Mindenesetre kívánatos lett volna, 
ha ilyen sokféle zavaró és csüggesztő 
jelenségek nélkül indult volna el a 
szinház uj szezonja, az igazi béke év-
adja. 

Ha én lapot csinálnék 
Bátran 

Felütném sátram 

És ollan de ollan 

Vakmerő cikkeket Írna 

Tollam. 

Szembe 

Néznék az egész világgal 

Az igazságot nem rejteném 

Keblembe. 

De -
Kizárólag ugy, ha Weisz Rikárd birkozó-
világbajnok és Fuchs Jenő vivóvüágbajnok 
urak vállalnák lapom felelős szerkesztői 
állását. 

Sz. 

A Hejehuja^báró korifeusai a Revü szinház előtt (Papp felv.) 
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Farsang királynője 
(Kálmán Imre operei 

Ez ev március 29-én bemutató lett volna a 
Király-Színházban, de nyolc nappal előbb, a 
próbák közben a későbbi népbiztosok létre-
hozták a legnagyobb politikai torzszülöttet, a 
proletárdiktatúrát, melynek egyik legelső és 
legfontosabb feladata volt a színházak „kom-
munizálása" és igy a tervezett bemutató el-
maradt. A nevezetesnek gondolt napon mintha 
sohasem állt volna a próbatáblán a „Farsang 
királynője", senki sem törődött Kálmán Imre 
uj operettjével, sok minden egyébbel voltak el-
foglalva az emberek és már ekkor járta a nagy 
találgatás: „mikor lesz vége?" És végre vége 
lett mégis, ha nem is olyan hamar, mint gon-
doltuk, ha ötödfél hónapot meg is kellett szen-
vedni érte. De vége lett és az uj, frissen neki-
induló színházi évad küszöbén immár semmi 
akadálya sincs annak, hogy megtartsák a 
Király-Színházban a nagy premiert. 

„A csárdáskirálynő" óta nem játszottak ná-
lunk uj Kálmán operettet, pedig azóta Bécsben 
és Berlinben már lezajlott a Faschingsfee-láz 
és időközben ischli villájában legeslegújabb 
operettjét is befejezte a kitűnő Kálmán Imre. 
A késedelem azonban nem árthat a nagysikerű 
operettnek és Kálmán- második királynője, a 

; a Király színházban) 
Faisang királynője legközelebb mér diadallal 
vonul be nálunk is, hogy elfoglalja az őt meg-
illető helyet, a táblás házakat. 

Az aj Kálmán-operett szövege, mely Willnei 
A M. és Österreicher Rudolf ötletes műve, 
szakit a librettók hagyományaival és egy érde-
kes, izgalmas vígjátéki mesét visz színpadra. 
Semmi sem emlékeztet az operettek szöveg-
sablónjaira, talpraesett, kerek szerelmi történet 
ad tartalmat egy modern bohémélet keretének, 
amelyben előfordul az a nem ritka eset, hogy 
egy vérbeli hercegnő beleszerett egy magyar 
piktorba. Karnevál vidám, szélsőséges hangu-
lata vezeti be a darabot, melynek első felvonása 
egy müncheni művész-vendéglőben játszik. Itt 
történik a véletlen, kalandos megismerkedés, 
melynek csak később lesz komoly folytatása. 
A második felvonásnak a festő műterme a sziiv 
helye, ahol a piktor „Farsang királynője" jel-
mezében örökíti meg vásznán a hercegnőt és 
a harmadik egy kis szállodában történik, ahol 
az előkelő modell kimondja végre a holtomig-
lant. 

Kálmán Imre is uj formában mutatja képes-
ségeit a „Farsang királynője* partitúrájában. 
Csupa szellemes, pezsdülő melódia ez a zene. 
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A farsang királynője 
Operett 3 felvonásban. Irta Willner és Öster-
reicher. Zenéjét szerzette Kálmán Imre. Ren-
dező : Stoll Károly. Karmester : Bertha István 

SZEMÉLYEK : 
Alexandra hercegnő ... ... Lábass Juci 
A herceg- Ihász 
Huberth Rétkai 
Meredith gróf ... ... — ... Szirmai 
Dierks ... Hajnal 
Rónai, festő ... ... Király Kinő Angelo nuinkaközben a Royal Orfeum színpadán 

amely nein tehet arról, hogy legjobb számait 
mér ismeri, sőt énekli is a pesti közönség. A 
népszerűség szárnyén gyorsabban jutott el 
Bécsből Budapestre a zene, mint maga az 
operett és a premiéren bizonyára sokan lesz-
nek, akik örvendezve kiáltanak fel : „Hét innen 
való ez ? 1" Igen, innen való, minden frissen 
lüktető, temperamentumns zene, amit ma Pes-
ten énekelnek, játszanak, a „Farsang király-
nőjééből való, de a töredékek és részletek 
után most végre szövegével és a színpadon 
kerül közönségünk elé a teljes operett. 

A darabot természetesen a legnagyszerűbb 
szereposztásban mutatja be a Király Színház 
együttese. Lábass Juci játssza a szerelmes 
Alexandra hercegnőt, Király Ernő lesz a festő, 
Rátkai Márton pedig egy bolondos, derék fiu 
szerepében lesz ismét ellenállhatatlan. Érdekes 
szereplője lesz az előadásnak Somogyi Nusi, 
a kitűnő, temperamentumos táncos-prima-
donna, aki egy kóristalány szerepét vállalta, 
de a kis szerepben is képességei legjavát fogja 
adni. Hálás szerepekhez jutnak még az uj 
Kálmán-operettben lhasz, Szirmai, Hajnal, 
I.atabár. 

Az operett színpadi rendezése Stol! Károly 
kezében van. A magyar operettrendezés atya-
mestere a Kálmán-operettel tér vissza rég; 
működési helyére, ahol oly sok nagy sikerben 
volt része. A zenei betanítás munkáját Bertha 
István karnagy végzi, de segédkezni fog neki 
a komponista is, aki az utolsó próbákra meg-
érkezik és valószínűleg magával hozza egyik 
szerzőtársát, Österreicher Rudolfot is. A Király-
Szinhézban már serényen folynak a próbák, a 
főváros előkelő szalonjaiban most csak a szép 
Lábass kosztümjeinek elkészítésére van idő 
és rövidesen, egy-két héten belül meg lesz a 
nagy esemény is, a Király-Szinház idei nagy 
bemutatója, melyet a'igha fog ujabb követni. 

A rendkívül érdekesnek ígérkező bemutató-
előadás szinlapja egyébként a következő lesz : 

Lubicsek \ ... . - Latabér 
Pappritz / ... . .. Erdős 
Gideon > festők ... _ .. Rohonczy 
Goetz 1 — . Sajó 
Messinger / ... . .. Radó 

Wolff Gizi 
Ada  Kecskés I. 
Lóri \ Somogyi Nusi 
Franci ( 
n .. ! koristalanyok Ouszti l 3 

Tomcsányi I. 
Dankó V. 

Poldi ' Juhász T. 
Mici pincérlány ... . .. Klánitza Mária 
Inas Rónainál . Balaton 
Chasseur .. Károlyi 
Inas a hercegnél Havas Sándor 
Soffőr ... ... ... -- Bellák I. 
Pincérlény — - Bihari N. 
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A legszorgalmasabb szinház 
— Egy délelőtt a Városi Színházban — 

Jöjj, kedves olvasó, menjünk el szé-
pen a Tisza Kálmán-térre; menjünk be 
szépen a Városi Színházba, ahol olyan 
lázas munka folyik e kora délelőtti 
órában, mintha a szezon derekán vol-
nánk már. A Városi Szinház a szezon 
eseményeit készíti elő lázas, szorgos 
munkával és ezt a munkát érdemes 
megnézni. Amit itt látsz és hallasz most, 
nyájas olvasó, az fölér egy premierrel ; 
ne tágits hát mellőlem, kövess e labi-
rintusban, amely a színpadot körülfogja 
s amelyet poétikusabb lelkek a sóhajok 
folyosóinak szoktak nevezni. Ne félj, 
nem lesz semmi bántódásod, ha velem 
jössz : Faludi Sándor kedves ember és 
behunyja félszemét; Tapolczai Dezső, 
a jó Tapi pedig a színpadon van elfog-
lalva, nem éj> rá most azzal törődni, 
hogy idegenek járnak a szent berekben. 

Hát legelsőbben is a színpadra nyis-
sunk be. Az „Üdvöske" főpróbája folyik 
ott épen, Sík Rezső rendezi az Andran-
operettet és Tapolczai, mint legfőbb 
művészeti ellenőr nézi, figyeli a próbát. 
Kerényi Gabi, Rigócz Mariska, Galetta, 
Bihari, Pázmán játsszák, éneklik, tán-
colják a főszerepeket és Marthon Géza 
ül a karmesteri székben ; ami azt jelenti, 
hogy maga Andran-mester se taníthatná 
be precízebben az operettjét. Mindenki 
utcai ruhában van, a kosztümök csak 
este kerülnek elő; de a jókedv, a 
vidámság már most is teljes; csak 
Kerényi Gabi súgja oda néha-néha a 
rendezőnek : 

— Éhes vagyok, kérek öt percnyi 
tízórai szünetet. 

De Sik Rezső hallani se akar erről 
és a próba folyik tovább. 

Hagyjuk hát a színpadot és menjünk 
tovább egy-két házzal : azaz — egy-két 
emelettel. A zongoratermekből hatalmas 
hangok hangzanak felénk. Stefanidesz 
Károly, a Városi Szinház karnagya az 
operistákkal tanul. Három darabot is 
egyszerre. A „Hoffmann mesói"-t, amely-
nek a szereposztásában lesz némi vál-
tozás : a „Mignon"-t, amelyet uj fő-
szereplővel állítanak legközelebb a Vá^ 

rosi Szinház műsorába ismét és a7* 
„Álarcos bál"-t, Verdi operáját, amelv 
legközelebbi opera-ujdonsága lesz a 
Városi Színháznak. Albert Erzsi, Gerő 
Erzsi, Süveges Aranka, Demény, Bihari, 
Mányai és a többiek próbálnak itt nap-
hosszat s a sok és lelkiösmeretes pró-
bának bizonyára meg is lesz az ered 
ménye : a Mignon, a Hoffmann meséi 
és az A/arcos bál épen olyan nagy-
sikeiü előadásai lesznek a Városi Szín-
háznak, mint amilyenek az eddigi 
opera-előadások voltak . . . 

De — egy másik szobából ismét 
vidám operett-melódiák hangzanak fe-
lénk. Ferenczy Frigyes, az uj főren-
dező most zongorázza le magának az 
uj Kollo-operettet, a „Drei alte Schach-
teln"-^ amely a legnagyobb sikerű né-
met operett mostanában s amely most 
a bécsi közönséget is lázban tartja : az 
előkelő Johann Strauss-Theater rend-
kívüli sikerrel nyitotta meg vele uj 
szezonját. A Városi Szinház jól tette, 
hogy megszerezte ezt a vidám, kedves, 
szépzenéjü operettet és a Faragó Jenő 
fordításában fogja színre hozni. 

Sétánknak még ezzel sincs vége. A 
direktor szobájából is operett-melódiák 
hangzanak. Ott a Zerkowitz Béla uj 
operettjét, a „Százszorszép"-et zongo-
rázzák le éppien. Micsoda pattogo, ked-
ves dalok A lábunk szinte táncra per-
dül, ahogy hallgatjuk őket 1 . . 

Kedves olvasó, ugye elfáradtál. Lá-
tod a Városi Szinház művészei, igaz-
gatói, rendezői és karmesterei nem 
táradnak el ; dolgoznak éjjel-nappal ; 
pedig nem is volna szükség erre a 
nagy szorgalomra, hiszen a Lili bárónő, 
a Huszka Jenő és Martos Ferenc dia-
dalmas operettje zsúfolt ház előtt kerül 
szinre esténként a nagyszerű Péchy 
Erzsivel, a temperamentumos Vigh 
Mancival, Galettával, Sik Rezsővel, 
Sziklai Józseffel, Sziklai Jenővel és a 
kis Palásthy Irénnel, aki ugy táncol, 
hogy a kulisszák világában a magyar 
Astafievának hívják már. . . 

Pippó, 



„ -I SZIKLAI JÓZSEF 
Városi Színház — Lili bárónő (Frédi) (Angela felv ) 

st „Színházi Síet(( űeüötési tá€iája 
kapható piroo, világos és siStótkéli «zinben a kiadóban K 8.— árban. Portó 65 fill. Egy évfolyamhoz 2 tábla kell. 
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Humoristanoda. 
Tisztelt CimI 
Van szerencsém mély tisztelettel méltóságos 

asszonyom becses tudomására ho2ni, hogy a 
niai napon megkezdte működését a legjobb 
szaktanerőket foglalkoztató valóban hézagpótló 
előkelő tanintézetem, az Első Magyar Nemzeti 
Humoristanoda. Miután műintézetem valóban 
és merőben uj ösvényeken halad, vagyok bátor 
Tisztelt Cimmel, bér röviden, de mégis közölni 
egyet-mást Tanodámról, azon reményben, hogy 
Tisztelt Cim saját legjobban felfogott érdekében 
e körlevél elolvasása után, keresni fogja a 
szorosabb és rám nézve megtisztelő kapcsolatot 
Humoristanodámmal. 

Tisztelt Cimnek minden bizonnyal méltóz-
tatott már hallani, hogy „a humor a néplélek 
mélyéről fakad" vagy egy más verziót, mely 
szerint „a humor isten adománya", melyet 
semmi módon mesterségesen megszerezni nem 
lehet. Áh, mily tévedés, Tisztelt Cim ! Ezt a 
tévhitet a humoros irodalommal mesterség-
szerűen foglalkozó szakírók terjesztik, bár ők, 
mint szakmabeli emberek, igen jól tudják, hogy 
a néplélek mélyéből minden fakad csak humor 
nem és hogy a szellemesség, vidámság, kedély, 
ötletesség csakúgy nem isten adománya, mint 
ahogy az angol vagy francia nyelvtudásét sem 
nevezhetjük annak és a humor sőt felsőbb fokon 
a humoros irodalom művelése kellő gyakorlat 
után csakúgy elsajátítható, mint a francia vagy 
angol nyelv. 

Tisztelt Cim, a több osztályból és tanfolyam-
ból álló Humoristanoda célja a humorista-
képzés, ugy házi mint irodalmi használatra. 

Jobb családok előkelő tagjait legkitűnőbb 
tanerőink vezetik be a szellemes társalgás 
alapelveibe. Ennek az évfolyamnak főtananyaga 
röviden : 

A szóvicc. 
A szóvicc-csinálás legegyszerűbb módszerei. 
A szóvicc-csinálás összetett módszerei. 
A nyelv, a száj tartása, hogy a legmeg-

felelőbb szóvicc jöjjön létre. 
Nyelv, szájtartás és homlokösszeráncolás 

módszerei egyéb viccek kitalálásánál. 
Hogy lehet bármely mondat szavaiból ki-

számítani a legszellemesebb válasz-mondat 
szavait. 

Ezeken kivül külön tanfolyam férfiak száméra 
úgynevezett nem hölgyeknek való élcek elő-
állításának módozatairól és ugyanez hölgyek 
szamara is. 

Tisztelt Cim ! Ha szabad mondanom, még 
sokkal hézagpótlóbb azon szaktanfolyamunk, 
mely a humorista irodalommal szakszerűen 
foglalkozni akaró iróemberek előállításával 
illetőleg képzésével foglalkozik, melynek azon-
ban nemcsak irók, hanem jobb házból való 
úriemberek is lehetnek hallgatói. Ennek az 
osztálynak tananyaga főbb pontokban : 

A toll, papir és kéz tartása szóvicc Írásnál. 
A toll, papir és kéztartás más vicceknél 

{89 alosztály). 
Homloki áncolás. Fejtartás. 

'yMilyen kéziratpapirt használjunk külön-
böző müvek létrehozására. 

Rothadt alma-szagolás, pálinka, bor stb. 
íróasztal-berendezés és világítási módo-

zatok kellő ötlet előállítására. 
Mely esetekben használjunk töltőtollat ? 

Ez körülbelül a Humoristanoda első irótan-
folyaménak anyaga. Az első előkészítő-tan-
folyam után a növendékek a gyakorlati-osztályba 
lépnek, még pedig hajlam szerint vagy az 
„Alantas Humorképzőbe" vagy a „Magasabb-
rendű Humorképzőbe". 

Az Alantas Humorképző főanyaga : 
Rímek előállításának módszerei. 
Hogy kell a rímek elé kupiét írni? 
Hogy kell meglevő díszletekhez revüt írni ? 
Hogy kell meglevő ötletekhez revüt írni? 
A szőke szakáll-növesztés hatása a varieté-

darabra. 
Egy Pu fi-tréfa alkatrészei és előállításának 

módozatai. 
Egy Boross-dalalkatrészei és előállításának 

módozatai. 
Ugyanabban az osztályban tanítják a kroki-

irás módszereit, a kabaré-darabok gyártását 
és egész sereg más, hasznos dolgot. 

A Magasrendű Humorképzőben : 
Hogyan kell létrehozni valódi ihletet. 
Toll, kéz satöbbi-tartás valódi ihlet esetén. 
Mennyi és milyen papir kell egy humoros 

regényhez. 
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Ma, holnap, tegnapelőtt A dickensizmus és könnyű elsajátítása 
A marktwainizmus „ „ „ 
A molnáriéiencizmus „ „ 
A he/taizmus „ „ „ 
Egészségi óvintézkedések a karintiznuis 

íei főzése ellen. 
Hogy lehet vígjátékot írni idegen ötlet 

után ? (223 példával.) 
Hogy lehet vígjátékot irni minden ötlet 

nélkül ? 
Tisztelt Cim ! Fentieken kivül még egész 

sereg dolgot lehet elsajátítani Humoristano-
dámban, melynek hézagpótló voltáról remélem 
szerencsém volt Tisztelt Cimet meggyőzni. 
Többek közt kitűnően felszerelt vicclapszer-
kesztő-készitőtanfolyam is lesz, melynek anya-
gát bárki tökéletesen elsajátíthatja félév alatt, 
volt vicclapszerkesztőknek valamivel hosszabb 
időre van szükségük. 

Ezekután engedje remélni Tisztelt Cim, hogy 
ezen körirat meggyőzte Ont és nemsokára 
megkezdi Tisztelt Cim a kellemes érintkezést 
cégünkkel, 

mély tisztelettel 
A Humoristanoda R.-T. igazgatósága. 

MOLNÁR ARANKA 
A kitűnő művésznő, aki a mult hét végén lépett 
fel ismét a Vigszinházban, A papa Jeanneját 

adta nagy sikerrel 

A Muskátli-Kabaré szezonnyitó műsora 
Budapest legfrissebb művészi vállalkozása a 

Muskátli-Kabaré a tavaly félszezonjában meg-
alapozta sikerét és idei megnyitó műsorát már 
lázas érdeklődés, általános kíváncsiság előzte 
meg. És a keddi premier-este ki is elégített 
mindenkit. 

A műsor gerince két Lovászy-darab. Az egyik 
a Ma, holnap, tegnapelőtt cimü a Ma futurista 
költőit figurázza ki elmésen, a másik dráma 
Jó éjt asszonyom a cime. Rendkívül hatásos, 
lélekzetfojtó érdekességü ez a kis dráma, mely-
nek hármas főszerepét Berky Lili a kabaré 
primadonnája alakitja. 

Békeffy László két aktuális tréfával gazda-
gította a műsort, melynek során bemutatásra 
kerül egy nagyhatású párisi grand ginyol is, 
Gömöry Vilmával a főszerepben. A Muskátli-
Kabaré régi bevált gárdája uj tagokkal is gyara-
podott, akik közül Ihász Lajos és Radó Teri 
a Medgyasszay-szinházból, jó ismerősei már 
a közönségnek. A Kabaré uj komikusa Soly-
mossy Sándor, ki Szegedről szerződött a Mus-
kátlihoz, a fia néhai nagyemlékű Solymossy 
Eleknek, a páratlan komikusnak. Magáhszámo-
kat Emőd Tamás, Somlyó Zoltán, Békeffy 
László, Csendes Géza, Harmath Imre, Nádor, 
Losonczy és Buday irtak. Berky Lili, Gózon, 
Donáth Aranka, Radó Teri, Solymossy Sándor, 
Gergely és lvnnyi számára. Sziics Nelli, Heltai 
Jenő verset mond el. Mészáros Alajosné Hervay 
Frigyes kis versét adja elő. A dalokat Huber 
Sándor kiséri zongorán. 

Az egész műsor rendkívül stílusos, mulat-
ságos és változatos, ami iőképen Emőd Tamás, 
a Kabaré drámaturgjának az érdeme. A Mus-
kátli u j műsorán végigvonul az ő kivételes 
művészete. 

A keddi bemutató-előadás előkelő közön-
sége nagyon szívesen, zajos lelkesedéssel 
fogadta a Muskátli-Kabaré premier műsorát. 
Hangos örömmel ünnepelte a szereplő mű-
vészeket. A Muskátli uj szezonja a legnagyobb 
siker jegyében indult meg. 

Flnangzott a vigság és siralom, 
Öreg szinész leomlott, níma rom. 
Csak a szél játszik ott már estenden, 
Szomorú dalt dúdolva csendesen. 
Taps nem jut már, sem koszorús szalag, 
Fölötte a mulandóság kacag. 

Részlet a szegedi fzinház megnyílója proló 
gusából. Irta Szabados jános. (1883 okt. l-l.) 



Nagy Endre kabaréja 
(Szeptember 23-án nyílik meg a Télikertben) 

A Télikert, amely alkalmasint a legszebb 
szinhézcsarnoka Pestnek, ugy él gondolatunk-
ban, amint a hajdani záróra előtti boldog béke-
világban utoljára láttuk. Parkettjén, jóval éjfél 
után, egy-egy nekivadult kései táncospár, a 
nő szertezilált hajjal, az ur behorpadt plasz-
tronnal, bokáig gázolt a sikos coriandoli-sző-
nyegben ; a páholyokat, amelyeket ez órában 
már diszkrét függöny takart el az avatatlan 
szemektől, mint tarka telegráfdrótok, kék és 
sárga, lila ós piros szerpentin-szalagocskák 
hálózták körül ; rejtett fülkékből cigánymuzsika 
szűrődött ki, magyar nóta és amerikai regtime 
meg bécsi operett-valcer kaotikus összevissza-
ságban, kedves ésszineshangulatával ugy hatott 
az egész, mint a hajnali mámor apotheozisa. 

Azután jött a felfordulás, a nagy háború 
világfergetege és ebben az időben a mulató 
valamennyire megkomolyodott. A mind szű-
kebbre szorított zárórától szabadon hagyott 
dőt operett-előadással és varieté-műsorral töl-

tötték ki és ugy kell lenni, hogy akik a dol-
gokat intézik e régente pezsgődurrogástól és 
muzsikaszótól hangos parfőmös falak közt, 
rájöttek arra, hogy igy, sőt még igyebben van 
ijól, mert ime hire érkezik, hogy a korhely 
mulatozások vidám háza most egészen a neme-
sebb szórakozásnak hajlékává szelídül. 

Az eszkamotőrök, tiroli énekesnők, kóklerek 
és néger táncosok helyett a Télikert pompás 
plüsfüggönye előtt Nagy Endre érdekes alakját, 
kedvesen groteszk taglejtését fogjuk viszont-
látni, a szétnyiló kárpit mögött pedig az ő 
kabaréjának elmésségei fogják felvillanyozni 
kedvünket. Örülni kell ennek, mert a háborútól 
első, második és harmadik számú forradalom-
tól és a mindennél rettenetesebb bolsevizmus-
tól főbe kólintott város valósággal szomjazik 
egy kis lelki rekreációra. És ha valaki, hát 
Nagy Endre és az ő kabaréja az, ami meg-
hozhatja számunkra a kedvet és az üdülést. 

Az öldöklő szerszámokat letettük, 
Az éle, az esprit és a guny 

fegyvereit azonban nem vették és nem is akar-
ják elvenni tőlünk. Aki ezeknek a fegyvereknek 
forgatásában jártas, az most kedvére hada-
kozhat. Tudjuk, hogy ebben a bajvivásban 
Nagy Endre régóta első champion E lovagi 
tornának ő nemcsak népszerű hőse, hanem 
tehetségében áll arra érdemeseket a népszerű-

ség vállára is emelnie, a hamis bálványokat 
pedig ledöntenie. Aki e tőrvívásban eléje kerül, 
az ugyancsak számolhatja a bekapott „vol t -
okat. A politika, művészet, irodalom és a köz-
élet más terének felfujt nagyságai ne számít-
sanak kíméletre abban a ï arénában, ahol Nagy 
Endre gyakorlott keze forgatja az éle rapirját 
vagy röpitgeti a guny hegyes kis nyilait. 

De azért nem olyan tragikus a dolog. Ők 
maguk, a kipécézett áldozatok is sokszor el-
felejtik fájdítani a sebeiket, miközben együtt 
kacagnak a kacagókkal. Jusson eszünkbe, hogy 
Nagy Endre politikai szatíráinak és közéleti 
karrikáturáinak leghívebb közönsége ép a ki-
szemelt áldozatok voltak, akik a legjobban 
mulattak rajta, amikor a színpadon szabály-
szerűen két vállukra fektették őket. Mert a 
fődolog mégis csak az. hogy a Nagy Endre 
tréfálkozása még akkor is, ha bánt, elsősorban 
és mindenekfölött mulatságos s akik az ő es-
téiről hazatérnek, azoknak még az éjszakai 
álmuk is vidám és mosolygó. 

A Télikert mindenesetre szerencsésen járt, 
hogy Nagy Endre kabaréja költözik oda, de 
jól jár Nagy Endre is, aki az egykori Bon-
bonnière primitiv deszkái, majd az Andrássy-
uti kabaré szük színpada után most egy nagy-
szerű és teljesen modernül felszerelt színpad-
hoz jut, amely az ő kedvelt artisztikus pro-
dukcióira kiválóan alkalmas, sőt uj lehetősé-
geket nyit számára nagyobbszabásu művészi 
tervek megvalósítására. 

Emlékezhetünk rá, hogy Nagy Endre nemes 
becsvággyal régebben sem elégedett meg 
azzal, hogy kabaréja csupán az aktuális ese-
mények eleven krónikása legyen, hanem a 
régi szerény keretek közt is a legtisztább mű-
vészet útjait kereste, ő honosította meg ka-
baréjában azokat a finom ízléssel kigondolt 
beállításokat, amelyeknek kíséretében Petőfi, 
Csokonai és Ady költészetével andalította el 
és ragadta extázisba nézőit. Az ő kis színpada 
hozta közelebb a mai közönség lelkéhez a 
székely népköltés gyöngyeit és a kurucvilág 
dalköltészetét is, amelyekkel sok egyéb ha-
sonló produkciója mellett értékes nemzeti és 
igazi kulturmunkát végzett. De szóhoz juttatott 
egész sereg mei iró- és muzsikustehetséget 
is, sőt a legtöbben itt vetették meg alapjait 
későbbi népszerűségüknek. 
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Ha kétségtelen, hogy nem egy költőt és 

zeneszerzőt Nagy Endre hozott divatba, az 
meg már egészen vitán kivül áll, hogy n 
kabaré-szinészek legtöbbje jórészben neki kö-
szönheti népszerűségét. Ahány számottevő 
tagja van ma a kabaré-színpadoknak, az mind 
az ő keze alól került ki s csaknem valameny-
nyit ő terelte abba az irányba, amelyben te ' 
hetségük kibontakozott és mai állapotáig fej-
lődött. Immár közel egy tucat kabaré működik 
jelenleg Pesten, a magyar kabaré igazi arany-
kora mégis az volt, amikor az Andrássy-uti 
kis szinpad egymagában volt e nemben és az 
egytucat mai kabaré minden jelesebb művésze 
a Nagy Endre gárdájához tartozott. 

Valósággal korszakalkotónak lehet nevezni 
azt a működést, amit Nagy Endre a magyar 
kabaré körül kifejtett és a nemzeti kultura 
előbbre vitelének azt a munkát, amelyet művészi 
téren produkált. 

Büszke lehet rá a Télikert, hogy Nagy Endre, 
amikor hosszú idő után ismét színpadra lép, 
a Télikert deszkáit választotta e célra. A kö-
zönség pedig, amely a Teréz-köruti első kis 
helyiségből elkísérte Nagy Endrét az'Andrássy-
utra, majd elment utána a körúti Orfeumba s 
követte később a különböző hangversenyter-
mekbe, el fog találni kedveltjéhez a Nagymező-
utcába is, ahol az eddigiek szerint e hó 23-án 

nyilik meg Nagy Endre kabaréja, hogy uj 
korszakát nyissa meg a mind magasabbra 
emelkedő magyar kabaré fejlődésének. 

Rizonyára sokan vannak azon a nézeten, 
hogv Nagy Endre nélkül szegényebb és na-
gyon hiányos volna Budapest művészi élete. 

A színésznő mosolyog 
A színésznőnek álom mosolya 
olyan könnyű csak, 
könnyű csak, 
mint futtatott ezüstből könnyű csatt . 

A színpadról elszáll, elszáll tova, 
hova, kihez ér 
kihez ér , 
kinek a szivére szalad a vér ? 

A színpadon oly édes a mosoly, 
olyan tele méz, 
tele méz, 
az ember f i a könnyen belevész. 

A színésznő kitől tanulta, hol '( 
(én igy dalolok, 
dalolok,) 
kire gondol , amikor mosolyog ? 

SZEGEDI ISTVÁN 

A kis színinövendékek, álma. 

Babér, dicsőség 
Pálma ! 
O, ha az ember alma 
Valóra válna ! 

Bs nem küzködnék lenn mélyen 
A porban, 
Hanem velük, Velük mehetnék 
Egy sóiban. 

i 
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és Delila 
és Delilát próbálják a színpadon és a Sámson 
szerepét próbáló színész ügyetlensége miatt, 
maga a költő veszi át a szerepet hogy az 
ügyetlen színésznek megmutassa hogyan kell 
játszani. Izzó, szép szerelmes verseket sug De-
lilája fülébe Sámson (Karinthy Frigyes fordí-
totta őket gyönyörűen) és hajával megköti kar-
jait, hogy kiadja a filiszteusoknak. Ekkor meg-
jelenik Mayer, aki a szinház szállitója is — és 
ettől a pillanattól fogva Dagmár csak neki ját-
szik. Mosolyog, dalol feléje a szerelmes asz-
szony minden vakmerőségével. A költő, Sám-
son felpillant és észreveszi Mayert és felesége 
arcán a vallomást. Irtóztató kétségbeeséssel 
rchan rá Mayerre, de a statiszták lefogják. 
Dagmér elsiet Mayerrel, a kétségbeesett költő 
ott marad az üres színpadon, ahol az igazgató 
próbálja vigasztalni. A harmadik felvonásban, 
hetek multán viszontlátjuk a költőt. Őrült. 
Ruhája kuszált, rongyos, tele van mohával. 
Látszik, hogy hetek óta nem aludt fedél alatt. 
Zavart szavakat mond, össze-vissza beszél 
Sámsonról akinek szemét kiszúrták a filiszteu' 
sok. Jön a leszámolás. Dagmér és Mayer mit 
sem sejtve jönnek boldogan a „Sámson és De-
lila" premierjéről. Vacsoráznak. Hirtelen zajt 
hallanak a baloldali szobából ahova Krumback 
elrejtőzött. Az ajtó nyilik és megjelenik az ői ült 
költő, kezében revolverrel. Mayer és Dagmár 
irtózva keresnek menedéket bútorok mögött. 
De a megkínzott ember ölésre emelt karját hir-
telen leengedi : „Nem tudok embert ölni", 
mondja és ebben a pillanatban Dagmár és 
Mayer kimenekülnek a szobából. „De a költé-
szetnek pusztulnia kell", mondja a szerencsétlen 
ember. Reszketve megkeresi a szivét és mély 
sóhajjal elsüti a fegyvert. 

A darab kiállítása, Delila kosztümje mind eme-
lik az előadás érdekességét. A Madách-Szinház 
tüzpróbát kiállott nagyszerű gárdájának elsői 
játsszák a főbb szerepeket. Krumback Péter 
szerepében Baróthy József a szegedi szinház 
kitűnő tagja mutatkozott be a pesti közönség-
nek. Dagmár szerepében pedig Kálmán Erzsi 
nyújtott érett, komoly alakítást. Nagyon jók 
a többiek is, elsősorban Magas Ëéla Mayer 
kereskedő szerepében, valamint Darvas Ernő 
és Kabók Győző is. Az érdekes újdonságot 
Gaál Béla rendezte nagy megértéssel, finom 
stilustudással. Sven Lange darabja megint egy 
olyan színmű, amelyről nagyon sokat fognak 
beszélni a pesti társaságban. 

Sámson 
A Madách-Szinház agilis igazgatósága uj 

darabbal gazdagította műsorát. Szeptember 
hó 18-án, csütörtökön bemutatta egy ki-
váló svéd írónak Sven Lange-neV. Sámson ós 
Delila című héromfelvonásos érdekes színmű-
vét. Ez a darab mér bejárta a kontinens min-
den nagyobb színházát s mindenütt óriási sikert 
aratott. Nem csak a mű abszolút irodalmi ér-
téke a vonzó, hanem témájának bizarr eredeti-
sége is, mely a kulisszák titkaiba vezeti be a 
publikumot azzal, hogy a második felvonásban 
bemutat egy színházi próbát. A darabban ma-
gában ugyanis elpróbálják a darab főszereplő-
jének Krumback Péternek „Sámson és Delila" 
cimü verses egy felvonásosát. Krumbqck Péter, 
a költő észreveszi, hogy felesége Dagmér, aki 
színésznő és darabjának a cimszerepét Delilát 
játszani is fogja — elhidegül iránta és asz' 
szonyiségát Mayer bútorkereskedő — egy ki-
csit ostoba, egy kicsit korlátolt — de nem kö-
vér és cinikus mint a férje — személye izgatja. 
Az első felvonás végén az asszony el is megy 
Mayerhez, a költő pedig szorongva érzi, mikor 
a felesége kimegy az ajtón, hogy „a boldog-
ság távozott el ott". 

A második felvonásban a színházi próbán, 
tudja meg Krumback, hogy a felesége meg-
csalja, még pedig igen eredeti módon, vámson 

Gaál Béla a Sámson es Delila rendezője 
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Ammargana 
A Színházi Elet legújabb játéka, az Ammar-

gana, amely tudvalevőleg — mint egyébként 
a neve is mutatja, — a hónapokon át nagy 
kedveltségnek örvendett a anagramma-jéték 
megforditottja, ugyanolyan tetszésre talál olva-
sóink körében, mint régebbi tréfás szórakozta-
tásaink, az intarzia, az ótidróf vagy a sátidróf. 
Bizonyítja ezt az a számos levél, amely nap-
nap után hozzánk érkezik megfejtésekkel, 
üdvözlésekkel. Akadnak ugyan többen, akik 
panaszkodnak, hogy ez a játék sokkal nehezebb, 
mint elődje és a megfejtések is bizonyítják ezt, 
amennyiben aránylag csak kevesen küldték be 
az első ammargana-sorozat teljes megfejtését, 
de ezeknek azt kell válaszolnunk, hogy nem 
az a játék lényege, hogy könnyű legyen ; hi-
szen ha első pillanatra ki lehetne találni fel-
adványainkat, nem is volna vicc és játék a 
dologban. Az amtnargana magasabb iskolája 
az anagrammának, a haladottabb játékosok, a 
többszörösen kipróbált anagrammistóknak ké-
szült, több gyakorlatot, ravaszságot, találékony 
ságot követel meg, mint az előbbi. 

Van a kevés számú elégedetlenkedésnek még 
egy más rugója is. Semmi okunk rá, hogy el-
hallgassuk: az ammarganá-nél nem lehet — 
svindlizni. No igen, mert most mér bevallhat-
juk, hogy a szenvedélyes anagrammisték nagy 
hányada nem csak élt, de visszaélt a poetica 
licentiával és meglehetős önkényeskedéssel 
gyártotta anagrammáit. Hogy csak egy példát 
idézzünk : a napokban érkezett be több elkésett 
anagramma társaságéban Samueli Tibor nevére 
a következő anagramma: Elsiet a bitóia. Első 
pillantásra ideális anagramma volna ez, de kis 
közelebbi vizsgálat után rájövünk, hogy telje-
sen hibás. Több betű van benne, mint az ere-
deti névben, melynek m betűje viszont hiányzik 
belőle. Ezer és ezer ilyen anagrammát küldtek 
be hozzánk. 

Hát bizony az ammarganá-nél ilyen csala-
fintaságnak nincsen helye. Itt kötött marsrutá-
val dolgozunk, a feladat adva van, csakis egyféle 
lehet a helyes megfejtése. Az első tiz ammar-
ganából álló sorozatból legtöbbet helyesen 
tejtettek meg a következők : Jármer (^izi (Új-
pest,) Schwartz Minus és Margit (Pestszent-
lőrinc), Ágasdy Béla (Budapest), Garami Géza, 
Krausz Mária (Győr), Jung Ernő, Grosz Lily, 
Zimmermann Irma és Erzsi, Kondor Ibolyka, 
Licht Lötty és Irén, Hollóssy József, Petrik 
Manci, Fischer Jolán. Szentay Tery, Radó Juci. 

Haász Iby és Bözsi, Hawliczek Ferenc, Rácz 
Annus és László, Fust Imre (Pestszeritlőrinc), 
Oszterreicher Artúr, Lé hi Emil, Horvát Imre, 
Sch/ánger Margit, Kertész Tibor, Mayei Mici, 
Niko/ich László, Reményi László, Bagkay Zsu-
zsónna, Bergei Zoltán, Gulyás Emmy, Lantos 
Imre, Cig/er Lilly, Karsay Károly (Gödöllő), 
Reich Juliska, Dr. Somlyai Andor, Dehelits 
Margit, Neumann Miklós, Székely Sándor, 
Steiner Irén, szentpéteri Kun Ilonka, Adler 
Lilly, Schlotter Rezső, Kuncz Árpád, Kertész 
Sándor, Fridrik Margit, Assay Fránci, Mérő 
Rózsa és Pál, Klein György, Lesz/auer Ilonka, 
Réthy Sándor, Koltay Károly, Flamm Sándor, 
Kelemen Annus, Gerendásy Gizella, Mautnei 
Kató, Dr. Markovich Géza, Rosinger Ferenc 
(Miskolc), Bric h ta Cézár, Adamik Béla, a töb-
biek hatnál kevesebb feladványt fejtettek meg 
és igy nem vehetők fel az újonnan alakult 
Ammargana-Térsaság tagjai sorába, melyek 
közé fentiek természetesen egyidejűleg beik-
tattattak. 

Második ammargana-csoportunk megfej-
tőinek névsorát legközelebbi számunkban kö-
zöljük, itt pedig feladjuk a III. emmargana-
rejtvényt, mely szintén tiz feladványból áll : 

1. Hires Milton. 
2. Ni, az Andris éneke I 
3. Város I Kell-e rend ? 
4. Ez is laikus pár. 
5. Messze-e Bern ? 
6. Vajda urat ir. 
7. Garami vár. 
8. Talán Ady vár ? 
9. Aradi vár akna. 

10. Sas Fany rogy, rugdal. 
Az uj ammarganák megfejtésének beküldési 

határideje szeptember '24-ike. 

Hegint egy egylet lett 
N e m múlik el az évnek, 

Egy hete, 

Hogy az Í róknak ne a laku l jon 

Egy uj egylete. 

Szivemben deponálva van egy kérdés, 
— AAint a bankban egy letét — 

/"Vért nem a lak í t ják soha meg a 

Tehetséges I rók Egyletét . 
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hi, operette-librettók világhiru szerzője mo-
solyogva körülnézett a térsaságon és a követ-
kező kéziratot olvasta fel : 

(Szín: Egy nagy hotel hallja. A háttérben 
lepcsnzetes emelvénnyel, halra oszlopsor, 
óbbra Lilla lakosztálya. Az oszlopsoron tulj 
kies svájci vidék szoka'lamd nagy idegenfor-
galommal. Idő: a mult század első tele, a 
Biedermayer-kor.) 

Lei élhovdó-nök kant: 
Olvasd, itt e kis levél 
S egy-kettő, boldoggá levél I 
Egy-kettő, 
Egy-kettő, 
Boldoggá levél ! 

(lánc, majd átadnak egy levelet Jenőnek, 
»ki egy karosszékben ül és reggelizik.) 

Egy-kettő, 
Egy-kettő, 
Itt e kis levél, 
Boldoggá levél. 
Olvasd, csak olvasd, csak olvasd. 

Egy-kettő, 
Egy-kettő, 
Boldoggá levél. 

(Ismétlés ) 
Egy-kettő, 
Egy-kettő, stb. 

(Tánc, majd a levélhordo-nök kara vissza-
vonul a szomszéd szobába, hogy szükség ese-
tén megjelenhessen.) 

Jenő : (Mialatt a zene halkan játszik, elme-
rengve forgatja a levelet kezében.) Mily bódi ó 
illatos' illat? Ismerem; valódi Huligán! . . . 
Es e hajszálfinom vonások ! . . . Az ő drága 
kis kacsója irta I . . . Lássuk csak ! 

(Kinyitja a levelet és olvassa. Ének.) 
Uram, tudom, e vallomásom 
„A szivet tepi szet. 
Ámbátor kell hogy tisztén lásson, 
Noha jóllehet tudj' az ég! 
Tudj' az ég ! 
Eztet im végre megírnom kellett, 
Ámbár a szivem fáj nagyon. 
De nem élhetek ily bűntudat mellett, 
Ezt nyiltan ki kell mondanom, 
Mondanom ! , 

Büszkeségem porba omolva, 
Szivem imhol elhaló . . . 
Ábrándnak tán-tán szebb lett volna, 
De haj, minő más a való I" 
A való ! 

(A levél végeztével keservesen zokog.) 
Világos tehát ! O maga tárja fel leveleber 

a szörnyű valót I Mást szeretett, mielőtt en 
gem ismert volna I (Feláll.) Beszélnem kel 
vele okvetlenül ! . . . Hah, de itt jő épen I 

Szobaleányok kara: 
Kész a reggeli toalett, 
Úrnőnk immár megjelen 
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Mint a nap a tenger felett 
Egy bűvös nyári reggelen. 

(Ismétlés. Tánc.) 
(A szobaleányok kétoldalt állnak, virágo-

kat dobálnak, pálmaágakat lengetnek. Kö-
zépütt pazar pongyolában lassan lépdelve 
Lilla bejó.) 

Lilla beltpöje. 
Ott születtem én egy bűvös hajnalon, 
Hol tujafák közt csalogány eped. 
Kitárom két gömbölyű karom 
S kicsinyke szivem fájón megreped. 
Mi gyötri keblem, — ha azt kérdezed. 
Mit én tudom ? Mit én tudom 1 
De attól, hajh, boldogabb nem leszek, 
Csak eztet én tudom ! 
Csak eztet én tudom I 
Kitárva karom a gitárra 
S halkan csobog légy dalom. 
Lallalallalallalallája, — 
Édes szép angyalom I 
Lallallalallalalllallllája, 
Édes szép angyalom! 

(Tánc.) 
Jenő: (Komoran.) Asszonyom, olvastam leve-

lét, mindent megtudtam ! 
Lilla : Meg ? (Átöltözik. Pazar estély ruha.)' 
Jenő : (Nemes egyszerűséggel.) Mindaz, mit 

megálmodtam ifjúságom káprázatos hajnalán» 
rózsaszínű délibábok ködéből zordon valóként 
előmbe mered Igaz tehát ? 

Lilla : Igaz. (Átöltözik. Spanyol táncosnő-
kosztüm. Castagnettek.) 

Jenő : így hát Isten vele, cudar céda 1 Örökre 
válnunk kell. Bárha szivem megreped, csak egy 
szó süvit fölháborodott ajkimon : Isten veled I 
Isten veled ! 

Lilla : (Ábrándosan.) Isten veled ! (Átöltözik. 
AmHzon-kosztüm ) 

Duett. 
Lilla : Isten veled, Isten veled, igy szól a 

búcsúzó I 
Jenő. Isten veled, Isten veled, óh fáj e 

búcsú-szó I 
De nekünk válnunk kell, 
Innen menjél el, 
Többé én rád se nézhetek. 

Lilla : Mit hallok, óh egek ! 
Én hát most elmegyek 
Gyűlöllek én, te szörnyeteg i 

Jenő : Gyűlöllek én I 
Lilla ; Gyűlöllek én I 

Együtt: Te szörnyeteg! 
(Kisüt a hold. Piros alkony. A svájci havasok 

csúcsai vörös fényben égnek. Tánc.) 
(Levélho»dó-nők, szobalányok, idegenek a 

háttérben fölállanak.) 

Finale. 
Jenő: (Táncolva.) A szivem megreped! 
Lilla-. (Táncolva.) Többé te nem látsz engemet 
Kar: Olvasd itt e kis levél 

S egy-kettő, 
Egy-kettő 
Boldoggá levél. 

(Függöny.) 

Ki egy egész életen át 
A sziv és léleknek tápot ád, 
Maga az : a sziv s a lélek — 
Ti vagytok : irók s művészek ! 

Huszha Ödönné 
• • • • 

„A színészekkel jól kell bánni, mert ök a kor 
foglalatjai s rövid krónikásai". 

Shakespeare: „Hamlet". 
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CSAK TUDJA, 
(J 

INTIM PISTA, hogy miért nem hallunk 
mostanában semmit a drága Kosáry 
Emmyröl ? 

— Rövidesen hallani fognak róla, de 
látni nem fogják egyhamar. A szép Emmy 
itthagyott bennünket, elszerződött Bécsbe 
az Apolló-színházhoz és néhány hét múlva 
már az egykori császárváros közönsége 
fog tapsolni nagy művészetének. 

— Ez igazán szomorú meglepetés. Csak 
az a vigasztaló benne, hogy Kos ár y t is 
elfogja majd egyszer a honvágy és megint 
visszatér az ő hűséges budapesti közön-
ségéhez. 

— Bizony, a honvágy hatalmas beteg-
ség. Hiába mennek ki legjobbjaink kül-
földre dicsőséget szerezni, visszahozza 
őket jó magyar szivük. A napokban is 
hazatért négy vándor muzsikus, Kerpely 
Jenő, Waldbauer Imre, Kornstein Egon 
és Temesváry János, a kitűnő magyar 
vonósnégyes. Velük jött a négy menyecske 
is, mert a kvartett tudvalevőleg nászuton 
volt. 

— Nemsokára tehát megint hangver-
senyeznek. 

— Hogyne, most állítják össze műso-
rukat. De nemcsak a vonósnégyest látják 
viszont, hanem a kedves Simonyi Máriát 
is, aki Kerpely Jenőnek a felesége. 

— Jaj, de örülünk. Ott leszünk az első 
fellépésénél és fogunk neki virágot kül-
deni. Mi újság van a színházaknál? Pél-
dául a Vigben ? 

— 4 mult vasárnap nagy ijedtség volt 
a színházban. A Pygmalion előadása köz-
ben egy vassulyzó, amit bizonyára még a 
szovjet-időkben rontottak el, leesett a 
zsinórpadlásról és egyenesen Haraszthy 
Hermin fejére zuhant. A nehéz vasdarab 

szerencsére csak súrolta a művésznő fejét, 
de a jó Hermanceot igy is elöntötte a ver, 
az előadást félbe kellett szakítani és csak 
félórás szünet múlva folytathatták Shaw 
szélien es játékát. 
, — A fő, hogy Haraszthynak az ijedt-
ségen kívül nem történt komolyabb baja ! 
Remélem, betegségekről nem tud semmi 
hírt ? 

— Ellenkezőleg : gyógyulásról számol-
hatok be. A dolovai nábob daliás Tarján 
főhadnagya, Császár Imre, hosszú, kínos 

PÉCHY ERZSI 
Városi Színház — Lili bárónő (Angelo feiv.) 
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betegsége után a biztos javulás utján van. 
Az elmúlt nyár nagyszerűen tett egész-
ségének, már hosszú, többórás sétákat 
tesz bot nélkül és ha így halad tovább, 
rövidesen az akadémiai tanszék mellett 
visszatérhet az évekkel ezelőtt elhagyott 
színpadra is. 

— Ez igazán nagyon örvendetes hír. 
Képzeljük, milyen boldog a drága Alszeghy 
Irma! Kik tértek még haza a külföldi 
magyarok közül? 

— Ujabb hazatérőkről nem tudok, ellen-
ben elutazókról igen. Vértes Marcel, a 
kiváló rajzoló-művész, kinek sok pompás 
müvét láthatták a „Szinliázi "Elet^-ben is, 
Olaszországba utazott és ott fog meg-
telepedni. Olasz lakos lesz. Vészi Margit 
is, aki jelenleg Abbáziában üdül, de a 
jövő hónapban már Rómába utazik, ahol 
színházi ügynökségi irodát nyit : magyar 
darabokat fog szállítani az olasz színpa-
doknak. Mondanom sem kell, hogy a da-
rabokat ö maga fordítja olaszra Hosszabb 
időre itthagyott bennünket Lengyel Meny-
hért is. Berlinbe utazott és megígérte, 
hogy onnan érdekes színházi leveleket ir 
a „Sz ínház i Élet" számára Elutazása 
előtt befejezte ,,A nögj ülölő" cimü uj 
darabját, melyet a Belvárosi Színháznak 
engedett át előadásra Januárban lesz a 
bemutató és akkorára Lengyel is hazajön. 

— Más készülő uj darabról nem tud ? 
— Molnár Ferenc most fejezte be má-

sodik egyfelvonásos színmüvét és most 
írja már a harmadikat, A három egy-
felvonásos egy előadás keretében fog a 
télen bemutatóra kerülni. 

— Maga mindent tud. Mondja csak, ki 
volt az a színész, akit Szamuely fel akart 
akasztatni a hires vörös május elsején, 
fíeöthy szólt róla a Zsazsáról szóló rend-
kívül érdekes intervjujában. 

— fíeöthy túlságosan tapintatos volt, 
csak Zsazsáról és az ő ügyeiről akart 
beszélni, pedig ma. már semmi ok sincs 
a titkolódzásra. Az a színész — csodál-
kozzanak — Beregi Oszkár volt. 

— Beregi ? 

— Ugye nem hitték volna ? Beregi 
Oszkár furcsán, sután, egészen helytelen 
és ostoba beállítás következtében ugy él 
a köztudatban, mintha mit tudom én, 
mennyire lelkesedett volna a bolseviki 
eszmékért. Persze, azt nem tudják az 
emberek, hogy a kommunisták szinte kar-
hatalommal hurcolták a népszerű művészt 
hangversenyről hangversenyre, propa-
ganda-estről propaganda-estre. Május else-
jén Szamuely ráparancsolt, mert ezek a 
rablóvezérek a művészeknek is merlek 
parancsolni. Beregire, hogy a milleniumi 
oszlop előtt szavaljon „vörös verseket". 

művész vonakodott, mire a főhóhér az 
egész közönség és egy sereg más művész 
előtt rárivalt Beregire, hogy felakasztatja, 
ha nem teljesiti parancsát. 

— üe ez esetben Szamuely szerencsére 
nem váltotta be fenyegetését. 

— Mi van a Farsang királynőjével ? 
— A próbák már javában folynak és a 

közeli napokban megérkezik Kálmán Imre, 
a szerző is. Budapest előkelő szalonjaiban 
nagy az izgalom : készülnek a főszereplők 
toalettjei. Lábass Juci ruliáia kitűnő Angclo 
tervei szerint készülnek és sok, nehéz 
gondot és munkát adnak. Lábass Jucinak 
lesz egy fehér prémes kabátja, ami egy-
magában is szenzációnak ígérkezik. Való-
ságos hajtóvadászafra volt szükség, amíg 
összekeresték azt a kilenc fehér rókát, 
amelyből ez a csodakabát kcszűl Majd 
meglátják, mit tud Atigelo mester. 

— Ö, el tudjuk képzelni. Valóságos 
ezer mester ez az Angelo. De tudja-e, kirní 
kell még kérdezősködnünk ? Medgyasszay 
Vilmáról. Mi van vele ? 

— Mimi a nyarat a Margitszigeten töl-
tötte, de már beköltözött városi lakásába 
és most szorgalmasan készül koncertjeire, 
melyeket a Zeneakadémiában rendez De 
most már, ugy-e megengedik, elsietek. 

— Hová ? Hová ? 
Megyek a Farsang királynője bemu-

tatójára lefoglalt jegyeimért. Csókolom a 
kezeiket. 

(P53) 
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Pardon! és a többi 
(Az Apollo-Kabare megnyitó műsora) 

A bocsánatkérésnek ezzel az útszéli frázi-
sával kezdi meg műsorát az Apollo-Kabaré, 
pedig bocsánatkérésre egyáltalában nincs szük-
sége : a műsor kitűnő, az előadás friss, a ta-
gok elsőrangúnk, a „Pardon" ! pedig egy na-
gyon szellemes vigjáték, mely a műsort domi-
nálja. A szerzője Földes Imre, aki a házas-
sági háromszögnek egy egészen uj, meglepő 
variációját viszi színpadra. Egy nagyon jó, 
finomlelkü férfiről és egy ideges, különös 
asszonyról szól ez a darab. Az asszony elvált 
férjétől, aki az nap, mikor az asszony uj fér-
jével nászútra indult, főbelőtte magét és esz-
méletlenül szanatóriumba került. A darab akkor 
játszik, mikor az uj pár hazatér nászutjáról. 
Az asszony apja várja őket, de belép a házi-
orvos és közli, hogy az első számú férj meg-
gyógyult, de teljesen elvesztette emlékező-
tehetségét. Nem tudja, mi történt és most 
haza fog jönni régi lakésába. A dupla após a 
legnagyobb zavarban van, de már be is lép a 
szerencsétlen férj és a legnagyobb otthonos-
sággal jár-kél a lakásban. Az após most mér 
csak a fiatalokban bizik. Ha azok megjönnek 
és az elhagyott férj az újnak oldalán látja 
meg az asszonyt, úgyis rögtön válni fog. A 
számítás azonban nem vélik be, mert a férj 
egyedül találja volt feleségét és a találkozás 
során kiderül, hogy a golyó nem ártott, a volt 
férj ma is makkegészséges és semmi akadálya 
sincs annak, hogy egybekeljenek, annál is 
inkább, mert a második nászút igen furcsa 
körülmények közt folyt le. A második számú 
férj jó fiu, finom lelkületű, nem áll az egy-
máshoz illő pór boldogságának útjába. A for-
dulatokban gazdag, elmés vigjáték nagy sikert 
aratott. Haraszthy Mici könnyed finomsággal 
játssza a kétlelkű, de tisztaérzésü asszonyt, 
Szemere és Herczeg a két férj szerepében 
vannak helyükön, Újvári, aki uj tagja a kaba-
rénak pompás após, két kisebb szerepben pedig 
Szenes és Mály egészítik ki a kitűnő együttest. 

A Földes-darab mellett még öt darab szere-
pel az Apollo-Kabaré megnyitó-műsorén. Miháiy 
István „Julcsiett I" cimen irt egy nagyon ked-
ves komédiát, melyben az Apollo-Kabaréhoz 
a közönség őszinte örömére visszatért Vidor 
Ferikének nyilik alkalma hálás alakításra. 
Julcsiett valamikor cseléd volt, de a szovjet-
kormány idejében levizsgázott egy vegyes bi-

zottság előtt, mely egy külvárosi kollektív rzin 
társulathoz felvette segédszinésznőnek. Ször 
nyen tehetségtelen a szegény Julcsiett és nerr 
is csoda, hogy a proletárdiktatúra bukásé 
után szerződés nélkül marad. Egy ripacs szín 
házigazgató éppen cselédet keres és Kunitzer, 
a helyszerző, Julcsiettet ajánlja az állásra. A 
direktor tehát azt hiszi, hogy mindenest kap, 
Julcsiett ellenben abban a szent meggyőző-
désben lép szolgálatba, hogy legalább is Fedák 
Sári szerepeit fogja játszani. Ebből származik 
a nagy bonyodalom, mely vidám megoldatlan-
ságba fullad. Vidor Ferike kacagtató alakítása 
mellett pompás Újvári mint színházigazgató, 
Szenes Ernő mint „szerző" és Barna mint 
szolga. 

Vidor Ferikének egy másik kitűnő figurája 
a parasztmenyecske Móricz Zsigmond „Lélek-
vándorlás" cimü darabjában, ahol az utol-
érhetlen Rózsahegj i Kálmán és Mály Gerő a 
partnere A közönség nagy szeretettel fogadta 
a kedves darab reprizét. Ma is friss, üde ez 
a paraszt-komédia, ugy hat, mintha először 
látnók. Rendkívül hatásos újdonság Szép Ernő 
megkapóan költői „planétás játék"-a, a „Mit 
mor.d a csízió ?", amelyben Németh Juliska a 
szenzáció. Szép Ernő gyengéd poézisét csak 
ő tudja meggyőzően érzékiteni. Kővary Gyula 
és Mály kitűnő partnerei. 

Kőváry természetesen mint szerző is bőven 
kiveszi részét az uj műsorban. Két tréfája is 
kerül előadásra, egyik jobb, mint a másik. 
Vidám aktualitás mindrgyik : „A keresztpapa" 
és „Ahogy a könyvben áll" a címük. 

A hat darab mellett számos magánszám tar-
kítja az Apollo-Kabaré megnyitó-műsorát. A 
régiek mellett ezekben mutatkozik be több uj 
tag, így Wessely :li és Várkonyi Mihály aki 
a Nemzeti Színháztól kapott engedélyt hosz-
szabb vendégszereplésre. De sikerült magán-
számaik vannak a régieknek is : Németh Juliska, 
Vidor Ferike, Magyari Lajos, Szemere Gyula 
nagyon sok szép, uj chansont adnak elő. Hogy 
a magánszámok vetélkednek a darabokkal, azt 
bizonyítja a szerzői névsor : a szövegeket Ernőd 
Tamás, Kemény Simon, Kulinyi Ernő, Balassa 
Emil, Somlyó Zoltán, Harmath Imre, Mihály 
István írták, a zenéket Nádor Mihály, Marthon 
Géza, Budai Dénes, Czeglédi Gyula, Fenyves 
Gábor szerzették, 
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Ave Caesar! 
Dráma 4 felvonásban 

Irta : Vajda László. Rendezte : Korda Sándor 

A magyar filmszakma ma nagyon 
hasonlít a véresen elpáholt emberhez: 
(estéről véres cafrangok lógnak, lábai, 
kezei kettétörve és csak mankó segít-
ségével tud néhány percre megállani. 
A magyar filmművészet is még man-
kón jár a nagy garázdálkodás után és 
sok gyógyszerre lesz szüksége, mig 
teljesen magához tér. 

A Corr7/j-filmgyár szenzációs újdon-
sága, az Ave Caesar ! egy pillanatra 
azt a benyomást kelti, mintha a szakma 
a gyógyulás felé közeledne. Az Ave 
Caesar! már egészen uj köntösben je-
lenik meg: túlhaladja az eddigi ma-
gyar filmek kereteit és igen sok vonat-
kozásban felülmúlja a külföld számos 
(ilmtermékét is. 

Az Ave Caesarnak csak a cime ide-
gen, története azonban teljesen modern 
milliőben játszódik le. Egy degenerált 
idegzetű, púpos herceg szerelmi kicsa-
pongásait hozza filmre olyan pompás, 
gyönyörű kiállításban, ami magyar 
filmnél teljesen újszerű. E tekintetben 
Korda Sándor réndező olyan rekordot 
ért el, amelyre büszke lehet az egész 
magyar filmművészet. 

Meglepőek és ötletekben gazdagok 
azok a fordulatok, amelyek a lepergő 
filmet, mindvégig izgalmassá teszik. 
Tessék elképzelni egy titkos mulatót 
egy elhagyott gyér óriási tartályaiban ! 
Gondolatnak is bizarr, filmen való 
megrendezése pedig egyszerűen művé-
szies. 

A darab drámai fordulata tulajdon-
képen a második felvonásnál kezdő-
dik, amikor az exaltált herceg bünte-
tésből egy vidéki kastélyba kerül 
szárnysegédje társaságában. Ott ezek 
kalandos módon összekerülni k egy ci-
gányleánnyal, akibe mindketten halá-
losan beleszeretnek. A herceg oz ,nban 
igen gyámoltalannak látszik, met Alex s 
bárót, a szárnysegédet, kéri meg, i.e. y 
„ejtse" meg részére a cigányleányt. 
Alexis, akinek szépségénél fogva is 
könnyű szerepe van, játszi könnyedség-

gel ejti hatalmába a leányt, de csak 
nehéz lelki harcok után dobja őt a 
szereleméhes herceg karjai közé . . . 

A leány súlyosan beteg lesz a csa-
pás után, de csakhamar kiheveri lelki 
és testi baját és csak egy gondja van : 
bosszút állani az áruló Alexisen. Tervét, 
noha még mindig halálosan szerelmes 
a báróba, csakhamar végrehajtja. Le-
velet küld a bárónak, amelyben felszó-
lítja, hogy utazzék el. Ez a levél a 
herceg kezébe kerül, aki erre tőrbe 
csalja a szárnysegédet. Bejelenti neki,, 
hogy egyedül elutazik és kéri a bárót; 
hogy csak maradjon meg a kastélyban. 
Ezt az időt arra használja fel a nő, 
hogy éjjelre magához hivatja Alexist, 
aki természetesen boldog érzéssel jele-
nik meg ' imádottja előtt. Rövid sze-
relmi érzelgés után visszatér a herceg, 
aki komornyikja és hű szolgái segítsé-
gével elfogatja a bárót, a leányt pedig 
megkorbácsolja. 

Az éj folyamán megölik a bárót, 
akit hajnalban a leány már csak a ra-
vatalon lát viszont. A gyilkosság azon-
ban nem marad bosszú nélkül: a her-
ceg elmebajos lesz, a rémképek kiül-
dözik a kastélyból. Autón megszökteti 
a leányt, de a rémképek követik ide is. 
A leány egy piszkos lebujba menekül, 
ahova a herceg is elszalad. Itt hiába 
erősítgeti, hogy ő Sixtus herceg, a 
dorbézoló apacs-közönség nem hiszi 
ezt el, fához kötik és a tehetetlen em-
ber körül vitus-táncot járnak. 

A tragédiának vége a leány meg-
tört lélekkel tér vissza otthonába, a 
heiceg pedig mint élő-halott „éli" le 
szerencsétlen életét, amely soha semmi 
örömet nem nyújthat többé neki . . . 

A herceg szerepét Rajnai Gábor 
játssza olyan megrázó drámai erővel, 
amellyel önmagát is felülmúlja. Ha-
sonlóképen túlszárnyalja eddigi film-
j e i epeit Beregi Oszkár is, aki a testőr-

apitány szerepében elsőrangú szalon-
szerephez jutott. 

Uj csil'ag, akiről a Színházi F-le( 
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már megemlékezett, Farkas Antónia. 
Csodaszép megjelenés, elsőrangú mű-
vésznő, aki, ha. a külföldön szerepelne, 
már világhírű volna. Tökéletesen ki-
fejlett filmtehetség, akinek bemutató-
szerepe kétségtelenül nagy sikert jelent. 

A darab egyes külső jelenetei Buda-
pest legpompásabb milliőiben játszód-
nak le, a belső jelenetek díszletei pedig 
eseményszámba mennek. Ezeket Már-
kus László tervezte nagy művészi tu-
dással és hozzáértéssel. 

Az Ave Caesar!, amely korszakal-
kotó esemény az uj magyar filmipar-
ban, két héten keresztül megy az Urá-
niában és a Mozgókép-Otthonban. 

Széles e világon senki sem hall annyi ostoba-
ságot, mint a muzeumi kép 

Edmond de Goncourt. 

Beszélgetésem egy arr.erikai 
hirlapiróval 

— A Sz. É. eredeti tudósítása. — 

Az este, 
Egy amerikai riporter érkezett 
Pestre. 

Eljött megnézni milyenek erre 
Az orcák, 
S megkérdezte az elmúlt évben 
Mit csinált ez az ország. 

— Lelkem, 
Az egész ország anagrammákal csinált 
Feleltem. Sz. 

BEREGI OSZKÁR, FARKAS ANTÓNIA, RAJNAI GÁBOR 
Ave Ceasar — Corvin-film 
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Csöbörbői - Vödörbe 
Hennequin bemutató az Andrássy-uti színházban 

Csöbör és Vödör cégtársak. Csöbör egyszer 
írásban adta a feleségének, hogy ha ő meg-
csalná, visszacsalhatja. Vödör egy éjszakai ki-
ruccanását elleplezendő azt füllenti feleségé-
nek, hogy Csöbör párbajsegédjeként tárgyalt 
egész éjjel. Tárgyi alapot szerzendő azonnal 
lement a kávéházba és inzultálta a mit sem 
sejtő Turó Jánost. Odahaza elmondja feleségé-
nek, hogy Csöbör inzultálta Túrót, mert a 
Turóné a szeretője. Vödörné siet az újságot 
elmondani Csöbörnének, aki tüstént levelet ír 
harmadik emeleti imádójának, mert megígérte 
neki, hogy ha férje megcsalná, csakis hozzá 
fordul s csak annyit ir : jöhet pijamában. A 
pijamás ur meg is jelenik, de Csöbörnek sike-
rül egy órai halasztást nyernie, mialatt iga-
zolja magát. Kiderül, hogy Vödör pofozta fel 
Turó tilinkótanárt. Most Vödörnének van oka 

HOLDY JUCI 
a szabadkai szinház művésznője 

és joga megtorlásra, már indul is a pijamás 
úrért, akit a fürdőszobában rejtett el Csöbörné' 
De kiderül, hogy Vödör sem vétett a házas-
társi hűség ellen, Csöbörék és V.ödörék ki-
békülnek, a pijamás ur mehet vissza a har-
madik emeletre. 

Ez rövid összefoglalása a kitűnő francia 
Hennequin bohózaténak, melyet Karinthy Fri-
gyes fordított magyarra, természetesen az 
eredetihez mindenképen hasonló gazdag ötle-
tességgel és kacagtató humorral. Csupa vidám-
ság, bravura, ötlet, szellemes tréfa ez a francia 
bohózat, melyben Kökény, Koncz, Boross, 
Békeffy és Kertész Endre, a szinház uj tagja 
valóságos kacagó orkánokat váltottak ki a 
közönségből. 

A Hennequin-bohózat körül egész sereg 
pompás kis darab, tréfa és magánszóm cso-
portosul az Andrássy-uti színház uj műsorén, 
melynek külön érdekessége Mikszáth Kálmán 
jelenete a Bede Anna tartozása, melyhez meg-
ható a mulatságos hangulatból az az uj fiatal, 
tehetséges Benedek Margit és a kitűnő Som/át 
alakításéban mi sem sikkad el. 

Mészáros Iván Nagy Idők cimen a közelmúlt 
napokról irt pompás szatírát, mely az emlé-
kezetes március 21. estéjén játszódik. Végtele-
nül mulatságos az a két tréfa, melyet Szenes 
Béla és Békeffy irtak az uj műsorra, épen ugy 
Mii ály István komédiája, melynek más a cime 
és vicces : Tudomány, mely okul, melyből 
senki sem okult. Ezt Szentiványi és Kertész 
játsszék. 

Kökény Ilona, Urmössy Anikó, Boross, Bá-
nóczi és a máris népszerű debütáns Bojda 
Juci magónszámaít Harmat/} Imre, Ernőd Tamás, 
Lengyel István, Békeffy László, Mihály István 
és egy uj tehetség Zágon István irták. A dalok 
zenéjét Szirmai Bertha, Kallós, a szinház uj kar-
mestere, Buday Dénes és Losonczy szerezték. 

A sokoldalú Békeffy konferánsza külön érde-
kessége az Andrássy-uti szinház műsorának, 
melynek pénteki bemutatója osztatlan sikert 
hozott a színháznak. 

Mi nevetés ez alant ? Mi öröm van a siri 
[világban ? 

A komor árnyak közt Megyeri szelleme jár. 
Vörösmarty epitáfiuma Megyeri Károly sír-

kövére. 
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Az utolsó színházi habitüé 
A második felvonás után történt, a nagy 

zünet alatt. A büffének támaszkodtam és a 
zellemi élvezetek hiányáért testi élvezetekkel 
igasztaltam magam. Hirtelen felhangzott a 
armadik felvonás kezdetét jelző csengetés és 
z emberek, akik mindig sietnek, vesztükbe 
ohanni, berohantak a nézőtérre, ahol valóban 
em voltak teljesen nélkülözhetetlenek. 
Én azonban, aki — mivel az első két felvonást 

gyelmesen végig hallgattam — mér az egész 
[arabot ismertem, a foyerban maradtam és uj 
iveg világos sört rendeltem. A lámpák egy része 
ialudt, a büffés kisasszony kasszát csinált a 
élhomályban. A háttérben egy péholynyito-
ató, mint melankolikus jegesmedve, járt-kelt 
el és alá. Oldalt, az üvegajtón keresztül meg-
gyeltem egy ruhatáros asszonyt : harisnyát kö-
ött, de a modern vígjáték múzsája is lehetett. 

Amint megint a sörösüvegem felé fordultam, 
lbámulva vettem észre, hogy egy idősebb ur 
1 velem szemben. Udvarias köszöntéssel meg-
melte kalapját. Én ezt a mozdulatot beszél-
etésre való felhívásnak véltem. 
— Önnek, ugy látszik, ép oly szivből nem 

etszik a darab, akárcsak nekem ? 
Alig észrevehetően elmosolyodott. 
— A darab ? Nem mondhatnám I Inkább a 

ublikum I A darab nem jobb és nem rosszabb, 
íint ezer másik I 
— Mi kifogása van a publikum ellen ? 
— Hogy nem színházi publikum 1 Talán ló-

ersenypublikum, cirkuszpublikum . . . 
- Ugy beszél, mint egy színházigazgató a 

itelezők gyülekezetén ! Érdekelve van a válla-
ltban ? 
— Sajnos nem I De érdekelve vagyok a pub-

kumban, mert magam is hozzátartozom. Sőt 
jegyemet is magam fizetem. 
Meglepődve mustráltam végig : Hogyan ? 

ízmokingos ur és mégis maga fizeti a je-
yét ? — Micsoda furcsa dolgok vannak a 
ilégon ! 

— Igen érdekelve vagyok a publikumban, — 
slytatta — és ezért fáj látnom, hogy a közön-
ég csőd előtt áll. 
— Szellemi csőd előtt ? 
— Mondjuk : színházi csőd előtt ! Látja, a 

pzönségből kiveszett valami, ami az én időm-
én még megvolt benne : a színházi érzék, a 
fcilönös, sajátszerű érzék a színház iránt. 
— Nem lenne szives ezt az „érzéket", amely-

51 még sohasem hallottam és amely egyelőre 

még kissé badarnak rémlik, értelmesebben 
körülírni ? 

— A dolog nem olyan egyszerű, de meg-
próbálom. 

Az öregúr kalapját kimért mozdulattal le-
tette maga mellé a székre, egy selyemzseb-
kendővel leszárította homlokáról a verejtéket 
és szólt : " / 

— Szégyen botfülünek lenni ? Szégyen a fes-
tészethez nem érteni ? — Bizonnyal nem 1 Senki-
sem szégyenli nyíltan bevallani : nem értek a 
zenéhez, nem járok hangversenyekre, mert 
nincs érzékem hozzá, hogy egy szimfóniát él-
vezni tudjak. Vagy : nem járok muzeumokba, 
mert nincs érzékem a festészethez. — Nos hát, 
színházi érzék is van, amely sajnos nagyon is 
sok emberből hiányzik, de még nem tartunk 
ott, hogy ezt a fogyatékosságot nyiitan be-
vallhatnók, anélkül, hogy a műveletlenség gya-
núját magunkra ne vonnánk. A színház önálló 
műfaj és ahhoz, hogy a színháznak termel/link, 

DÉNES GYÖRGY 
a Belvárosi színház tagja 



A miniszter előszobájában. A küldöttség a nők számára is kéri a dohányjegy kiutalását 
(Miihlbeck rajza) 

éppen olyan specifikus szinhézi érzék kell, 
mint ahhoz, hogy a színházban élvezzünk. 

... bs miben nyilvánul meg ez az érzék ? 
— Mindenekelőtt a szinház iránt érzett sze~ 

retetben. Az én generációm még szerette a 
színházat, a magáé hidegen, sőt gyakran ellen-
ségesen, vagy lenézőn áll velle szemben. A 
maga generációja már nem is tudja, volta-
képen mit kívánjon a színháztól. A kritikusok 
(kevés kivétellel) tiszta irodalmat követelnek tőle, 
a közönség szellemtelen szenzációt. A kritikusok 
ünnepnapokat akarnak, a közönség a hétköz-
napját akarja ! De a színházművészet — akár-
csak az élet — bölcs összessége a hétköz-
napoknak és vasárnapoknak. Hangulatot akar 
a színházban ? Jó ! De ne legyen színházi esz-
közökkel elért hangulat — nem lehet egy lírai 
költemény hangulata ! Szép színpadi képeket 
akar? J ó i De ezek szép színpadi képek legye-
nek — ne festmények. 

— De hátha a lírai költeményt többre becsü-
löm, mint a drámát ? 

— Akkor a líra iránt több érzéke van, mint 
a szinház iránt 1 Magéban véve egy műfaj sem 
áll felette a másiknak. Ámde van egy rend-
kívül egyéni értelmező: a szivünk I Maga a 
lírát taksálja többre, én a színházat ! De ezért 
nincs joga, hogy magét műveltebb, mélyebben 
érző embernek tartsa ! Nem is tudhatja, hogy 
nékem minő gyönyörűséget okoz a szinház, 
mert hiszen magéból a specifikus színházi ér-
zék hiányzik I És ebben igazán korának gyer-
meke I Ó, legközelebb már azt is rossz néven 
fogják venni a színésztől, hogy szép I 

Elfojtott nevetés szűrődött ki a nézőtérről. 
A páholynyitogató egy zsámolyra telepedett 
és vajaskenyeret majszolt : a jegesmedve éhes 
volt. A modern vigjáték múzsája tovább kö-
tötte harisnyáját. 

— A színházi érzék, — folytatta az öregúr, 
— egész generációjukból hiányzik, költőikből, 
kritikusaikból, közönségükből . . . az én típusom 

csaknem teljesen kihalt ; azt hiszem én vagyok 
az utolsó igazi színházi habiüté . . . Ha lenne 
magukban valódi színházi érzék, a mozijaik 
üresen állanának ! Feliratot keresnek egy uj 
színházi épületre ? írják a homlokzatára : a 
szinház legyen szinház ! 

Nem szívesen géncsoltatom a jelenkort a 
mult nagyobb dicsőségére, ezért — ha kissé 
bizonytalanul is — ezt mondtam : 

— Mint fanatikus színházbarát, határozottan 
igazságtalanságot követ el rajtunk ! A szinház 
is fejlődött, mint minden más, ami él és 
lélekzik I 

— Fejlődött, mint ahogyan a népdal gassen-
hauerré lett ! Fejlődés volt, hogy Midás király-
nak szamárfülei nőttek ? A nagy színházi 
serénykedésben elvesztették a színházat ! A 
drámájuk pszichológiai értekezés, a színművük 
vezércikk, a vígjátékuk tárca, a bohózatuk 
cirkusz és az operettjük — 

— Kissé általánosan ítélkezik — 
— Mint minden fanatikus í Én pedig fana-

tikusa vagyok a színháznak. 
— Mégis csak nagy kár lenne, — mondtam 

— ha a maga típusa kihalna ! Ha valóban 
maga lenne az utolsó színházi habiüté I Hígyje 
el, hogy . . . Az ismeretlen elmosolyodott : 

— Titokban megsúghatom magénak : az én 
típusom újból fel fog éledni! fi z uj színházi 
habiüték még bölcsőben fekiisznek. A mozi a 
krízis, amelyre csak a gyógyulás következhetik. 

Még többet is akart mondani, de ebben a 
pillanatban fölgyulladtak a villanyok — és az 
öregúr eltűnt. A páholynyitogató a vajas-
kenyere maradványait sietve a zsebébe dugta, 
a ruhatáros asszony összegöngyölte a kötését 
és néhány perc múlva már hallhatta az első 
gorombaságot : 

— No, megkapom még ma a felöltőmet ? 
Vagy írásos kérvényt nyújtsak be érte ? 

Carl Ettlinger. 
Pajzs Eleméi fordítása. 
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Mi lesz a koncerttermekben? 
(Az uj z 

A kommunizmus nem csak az európai kon-
certbe süvített bele egy rettenetesen disszo-
náns akkorddal, alaposan elrontotta itthon is 
kedvét az egész zenei közönségnek. A háború 
befejeztével, az októberi forradalom lezajlása 
után mér kezdtek szállingózni hozzánk a kül-

ei évad) 
föld művész-nagyságai, akiket az egész háború 
alatt nélkülöznünk kellett. A hangversenytermek 
élete egyszerre színes és változatos lett és már-
már ugy látszott, folytatjuk ott, ahol 1914 tava-
szán abbahagytuk. S ekkor jötf március huszo-
negyedike. A proletárdiktatúra exponensei, akár' 

SZOMAHÁZY ISTVÁN 

V 
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csak a színházakat, kommunizálták a hang-
versenyeket is. Reinitz Béla, a zenei ügyek 
nagyhangú, de siralmasan dilettáns diktátora, 
aki ezt az állást nagy rava »zul már a Károlyi-
kormány idejében megteremtette magénak, ki-
jelentette, hogy a jövőben csak az állam fog 
hangversenyeket rendezni, a művészek fix fize-
téseket kapnak, állami alkalmazottak lesznek 
és a Deák Ferenc-utcában, ahol a szinházi és 
zenei ügyeknek hivatala volt, de beillett egy 
fiók-Lipótmezőnek, egész idő alatt dolgoztak 
egy olyan tervezeten, amely az irók katasz' 
teréhez hasonlóan a zeneművészeket akarta 
különféle osztályokba skatulyázni. 

A hivatásos hangversenyrendezők természe-
tesen abbahagytak minden munkát, előre hir-
detett koncertjeiket lemondták és teljesen félre-
álltak. Mintha összebeszéltek volna, szóba 
sem álltak a kommunisták zenei vezéreivel és 
némán nézték, hogy helyettük ismeretlenségből 
előbukkant, obskurus konjunktura-emberek pró-
bálkoznak koncertek rendezésével. Minden hang-
verseny „propaganda-est" volt és valamennyin 
hazai művészek vettek részt (érdemes volna egy 
kis névsor összeállítása is,) mert március 2T-e 
után magától érthetődően külföldi művész még 
akkor sem tette volna be a lábát, ha nem lettek 
volna súlyos utazási nehézségek. 

De szerencsére véget ért ez a zenebona is, 
elnémult — remélhetőleg örökre, — Reinitz 
Béla gorombán üvöltő orgánuma is és a romok 
felett megindulhat a teremtés munkája. A 
budapesti hangversenyrendezők előtt nehéz fel-
adat áll. Ki kell mindenek előtt elégiteniők a 
közönség zeneéhségét, mely a hosszú koplalás 
után már erősen érezhető, másrészt pedig vissza 
kell állitaniok azt a nobilis és élénk hang-
verseny-életet, amely az utóbbi időben már 
európai méretűvé nőtt a magyar fővárosban. 
Teljes mértékben természetesen csak akkor 
következhet ez be, ha minden irányban meg-
nyílnak ismét a sorompók és a magyar zenei 
közönség külföldi kedvencei zavartalanul és 
utazási kellemetlenségek nélkül jöhetnek ismét 
Budapestre. Egész országunknak fontos érdeke, 
hogy ez minél előbb megtörténhessék. A kom-
munizmus rombolásaiból újjáéledő Magyar-
ország jó hirét, munkás akarását, kulturáltságát 
minden propaganda-iratnál, vezércikknél, hiva-
talos sajtótudósitásnál meggyőzőbben hirdet-
hetik odakünn azok a külföldi művészek, akik 
újból élvezhették a magyar vendégszeretetet. 
Érdeke volna tehát a kormánynak is, hogy a 

magyar hangversenyügy minél előbb vissza-
kerüljön a rendes kerékvágásba és ennek ér-
dekében nem ártana kissé körülnézni a gomba-
módra elszaporodó zug-hangversenyvállalato' 
között, melynek egyre-másra kompromittá' 
ezt a régi, jóhirü üzletágat. Minthogy Buu 
pesten mindössze csak két hangversenyterei 
van, a Vigadóé és a Zeneakadémiáé, s ezek 
közül egyik a város, a másik az állam tulaj-
dona, nagyon könnyű volna a hangversenyek 
egészséges megcenzurázésa. 

A régi, jól ismert és akkreditált budapesti 
koncert-irodák, a Harmónia, a Rózsavölgyi-cég 
a Lyra és Méry Béla vállalata, egyelőre még 
várakozó álláspontot foglalnak el, nem hirdet-
nek hangversenyeket és közvetett uton csak 
teltételes szerződésekkel kötötték le a maguk 
külföldi attrakcióit. Minden valószínűség szerint 
október második felében, vagy csak november-
ben indul meg a tulajdonképeni koncert-szezon. 
Ma még indiszkréció volna tehát adatokat el-
árulni az érdekes tervekből, de annyit már 
jelezhetünk, hogy ha a viszonyok kedvezően 
alakulnak, sok rég nem hallott hires kedven-
cének tapsolhat az idén ismét a pesti közönség. 

A nagy hangverseny-irodák száma az uj 
évadban meg is szaporodik eggyel. Fodoi 
Izsó zenetanár, az Operaház zenekarénak régi, 
érdemes tagja s jelenleg igazgatója, aki az 
utóbbi években mint a Filharmóniai Társaság 
igazgatója fejtett ki értékes munkásságot, ön-
álló hangversenyirodát alapított, amely mér 
októberben egy nagyszabású magyar esttel 
megkezdi nyilvános műk:dését. 

Hagyományaihoz hiven tiz rendes hangver-
senyből álló sorozatot rendez a Vigadóban az 
idén is a nagymultu Filharmóniai Társaság. 
Az első hangverseny valószínűleg már októ-
ber 6-án lesz. A dirigens-kérdés megoldása 
kis zavart idézett ugyan elő, de már sikeresen 
megtörtént. A társaság tudvalevőleg a mult 
évben a nyugalomba vonult és akkor bete-
geskedő Kerner István helyébe Dohnányi Er-
nőt választotta meg elnök'karnaggyá. Dohná-
nyi, mint ismeretes, még a proletárdiktatúra 
bukása előtt külföldre utazott családjával. A 
nyarat Helgoland szigetén töltötte és onnan 
ment át Skandináviába, ahol több" hangver-
senyt is rendezett. Budapestre érkezett hirek 
szerint Dohnányi most leszerződött a stock-
holmi Zeneakadémiához, felesége, Galafrés 
Elza pedig a stockholmi operaház mimikája 
left. Tény az, hogy Dohnányi máig sem érke-
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zett vissza Budapestre, nem vette át sem a 
Zeneakadémia igazgatását, sem pedig a Fil-
harmóniai Társaság vezetését. Tény azonban 
az is, hogy a kiváló művész egyik jó barátja, 

.. Bárczy Gusztáv, a Rózsavölgyi-cég^ egyik fő-
, nöke, most tért haza Kopenhágából és magá-

val hozta Dohnányi leveleit, melyeketa Zene-
akadémiához, a Filharmóniai Társasághoz és 
sok személyes hivéhez intézett. Dohnányi e 
levelekben tudatja, hogy összes eddigi állá-
saira való igényét fentartja, szándéka néhány 
hét múlva visszatérni Budapestre, hol folytatni 
kivánja munkáját. A leveleket még a mult hé-
ten kézbesítették, csupán egy cimzett nem 
vehette át : Kodály Zoltán, az egyópuszos fu-
turista zeneszerző, Reinitz kebelbarátja, aki 
„ismeretlen helyre távozott". Dohnányi termé-
szetesen e:it nem tudhatta. 

Zenei körökben most nagy érdeklődéssel 
várják a Dohnányi-ügy elintézését annál is 
inkább, mert a Zeneakadémia igazgatói székét 
az uj tanév kezdetén ismét átvette Michalo-
vich Ödön, az intézet régi, érdemes vezetője, 
akit Reinitzék egészen illetlen és modortalan 
formák mellett nyugdíjaztak. Minthogy azon-
ban a Filharmóniai Társaság már október 6-án ' 
meg akarja kezdeni hangversenyeit, kénytelen 
volt egyelőr« Dohnányi helyett más karnagy-
ról gondoskodni és ugy határozott, hogy idei 
koncertjeit mint vendég Kerner István, a tár-
saság tiszteletbeli elnöke fogja vezényelni. 
Kerner mellett több külföldi dirigens meghí-
vását vették tervbe a filharmonikusok. Az első 
vendég-karnagy valószínűleg Weingaitner Fé-
lix lesz, aki tudvalevőleg most a bécsi Volks-
oper igazgatója. 

A megvalósulás stádiumába jutott végre az 
o régi terv is, hogy Budapestnek legyen egy 
önálló, minden színháztól független hangver-
seny-zenekara. A filharmonikusok egyúttal az 
Operaház tagjai is lévén, nem vállalkozhatnak 
annyi munkára, amennyit már nem csak elbir, 
de meg is követel e nagy zenei város publi-
kuma. A 1iz filharmóniai est már nem elégít 
ki és régóta égető szükség van olyan zenekarra, 
amely elvállalhatja egyes művészek kíséretét. 
Ezt a hiányt akarja pótolni az a száztagú zene-
kar, amelyet Budapesti Szimfonikus Zenekar 
elnevezéssel az Országos Magyar Zenész-Szö-
vetség alapitott. A zenekar szervezésének nehéz 
munkáját Egressy Sándor, a margitszigeti szim-
fonikus zenekar volt dirigense végezte nagy 
körültekintéssel, a karnagyi tisztet pedig Márkus 

Dezső az Operaház volt karmestere, jelenleg 
pedig a Városi Szinház főzeneigazgatója vál-
lalta. Az uj zenekar klasszikus és modern szim-
fonikus műveket, oratóriumokat és más kórmsas 
műveket fog előadni hangversenyein, melye-
ket a Városi Színházban fog rendezni. Az 
első hangverseny előreláthatóan már október-
ben lesz. 

Zenei életünk tehát az uj évadban kétségen 
kivül feledtetni fogja a reinitzek kontárkodásait 
és a budapesti koncertek az ujakkal szaporodá 
régi közönséggel ismét világvárosi színvonal-
nak lesznek és fokmérői az izmos magyar zenei 
kulturának. 

GOMBASZÖGI FRIDA súlyos, hónapokig 
tartó betegség után szerencsésen meggyógyult, 
a nyarat a Semmeringen töltötte és nemrég-
tért vissza Budapestre. Előreláthatóan néhány 
hónap múlva Gombaszögi Frida neve is díszí-
teni fogja újból a Vígszínház szinlapját és • 
részére irt és fentartott uj szerepek mellett a 
művésznő eljátszhatja régi, nagysikerű alakí-
tásait is, igy a feleség szerepét is Lakatos 
darabjában. 

ZÁTONY KÁLMÁN, a Vígszínház rokonszen-
ves, fiatal színésze még a háború elején bevonult 
csapatához és azóta eltűnt a budapesti közönség 
elöl. Hosszú, nehéz harcokban vett részt, majá 
orosz hadifogságba került és nehéz évek sora 
óta eszi távoli orosz földön a keserű zabkenye-
ret. Hadifoglyainkról már jó ideje nem érkezik 
hír, a napokban azonban az egyik entente-misszié 
közvetítésével sürün teleirt ív papiros került 
Budapestre. Hadifoglyok adtak rajta egy-egy sor-
ban életjelet hozátartozóik számára. Az aláírók 
között szerepel Zátony Kálmán is, aki tudatja 
hogy Krasznojarszkban, a szegény Gyóni Géza 
helyén van és jó egészségnek örvend. Az írás 
márciuiban kelt és remélhetőleg most már nem 
tart sokáig, amíg szabadulást váró véreink haza 
kerülnek-fogságból. 

MÁV. GÉPGYÁRI ZENÉSZEK HANGVER-
SENYE. Sikerült hangversenyt rendezett szep-
tember 13-án a Máv. Gépgyári Zeneszakosztály. 
Az est műsorán a zenei produkciók mellett két 
egyfelvonásos operett is szerepelt, melyek fé-
szerepeiben Opata Margit kedves megjelenésével 
és üde h*ngjával, Hochstedter Lajos pedig 
tiszta tenorjának ércével arattak nagy sikert. 
A kis együttes erősségei még Marján György, 
Necsász Etus, Horváth Ferenc, Staindl Antal és 
Papp Ferenc. A körültekintő rendezés SiaincM 
Antal és Polner Ernő karmester munkája volt, 
a festői díszletek pedig Horváth Ferenc képes-
ségeit hirdetik. Meg kell emlékezni az elnökség-
ről is, melynek Ragjai, Tatár Árpád és Kovács 
Sándor a maguk részéről is mindent elkövettek 
a siker érdekében. 
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UÖUGÉT IRTA:riARTQS>F£REHC+ZENÈJÉT MUSZKA JENŐ 
MÁSODIK FELVONÁS. 

(A kastély parkja ; baloldalt a kastély bejá-
rata. Néhány héttel később.) 

1. jelenet. Emma, Frédi, majd Malomszegi. 
Emma. (Rendezgeti a székeket háttal a kas-

télynak, jobboldalt ) 
Frédi. (Jön a kastélyból ; frakkban van. 

Emma háta mögé oson és befogja a szemét.) 
Ki vagyok ? 

Emma. (Boldogan.) A főkomornyik ur ! 
Frédi. (Elereszti. Bosszúsan.) Ez is r 
Emma. (Csalódottan.) Csak maga ? Szégyelje 

magát ? Pfu j ! 
Frédi. Miért? 
Emma. Még kérdezi ? A bárónőnek udvarol 

és engem ölelget ! 
Frédi. Minthogy a bárónő —sajnos — nem 

engedi meg . . . 
Emma. Magának — nem is . . . 
Frédi. Hallja, hogy érti ezt ? Talán másnak 

igen? 
Emma. Ne szólj szám, nem fáj fejem I 
Frédi. De hiszen én vagyok az egyedüli 

férfi a kastélyban. A cselédség csak nem 
számit ! 

Emma.K főkomornyik ur sem ? (Gúnyosan.) 
Frédi. (Dühösen.) Igenis n e m ! Ka magának 

el is csavarta a fejét, azért még sem számit 1 
(Át jobbra Emma előtt.) Hol a bárónő ? 

Emma. Ahol a főkomornyik ur ! 
Frédi. Hol van hát a főkomornyik? 
Emma. Ahol a bárónő I Hajnali négy óra-

kor lovagoltak ki az erdőre (Gúnyosan.) 
szarvasokat lesni. 

Frédi. És délután hatkor még nincsenek 
itthon ! Amikor a vendégek már megérkez-
tek! Hallatlan! Le fogom inteni azt a fickót. 
(Át Emma előtt b a l r a j A komornyiknak 
nem a bárónő mellett, hanem a cselédszobá-
kan a helye ! 

Emma. Ugy van! A komorna szobájában! 
Frédi. És ha okoskodni merészel, olyat 

koppintok az orrára, hogy . . . 
Emma. Ha rákoppint, kap tőlem egy csókot... 
Frédi. (Át akarja ölelni.) E n ? 
Emma. (Kisiklik a kezéből, nevetve.) Ö! 

(A kastély felé balra szalad ) 
Malomszegi. (Szintén frakkban ran, a, kas-

télyból jön.) Nini, Emma itt van? En a 
szobájában kerestem! 

Mmma. Parancsoljon, báró u r ! 
Halomtzegi. (Frédihez.) Hát maga mit 

csinál i t t? 
Frédi. Ka ? 

Malomszegi. Nem is én ! 
Frédi. (Zavarban.) Izé . . . tudniillik . . . le-

szakadt a frakkomról egy gomb . . . fel aka-
rom varra tn i . . . 

Malomszegi. Hol szakadt le? 
Frédi. Hátul . . . alul . . . rézsut . . . (Kajánul.) 

De mit keresett a báró ur az Emma szobájában ? 
Malomszegi. Én? (Emma nevetve hátra megy.) 
Frédi. Nem is én ! Talán szintén leszakadt 

egy gombja? 
Malomszegi. Eltalálta ! 
Emma. (Nevet nagyon és hátulról Malom-

szegi és Frédi közé ugrik az előzenére.) 
Terzett. 

Emma. Tudom én nagyon is, 
Hogy a mája hamis. 
Tudom én, mi az urnák a gondja 
Aki ur tudom én. 
Fiatal meg a vén, (Malomszegi és 

[Frédi megcsípik.) 
Valamennyi a szoknya bolondja. 

(Emma átszalad balra, Malomszegi és Frédi 
megfogják és visszahuzzzák.) 

Frédi. \ No de mért is menekül ? 
Malomszegi.] Nem eszem meg mindenestül, 

Çsak a karcsú derekát, 
Ölelem legfeljebb át ! 

Emma. Ha a lány takaros, 
Biz a csók hamaros, 
Kikönyörgi a térfi a hitvány, 
Tudom ám azután 
Tovalép szaporán (Hátrál.) 
S a nyomát bottal ütheti a lány, 

Frédi. Csókot ki nem ád, de csúnya. (Hátra-
megy.) 

Malomszegt. Csókot öreg ur se unja ! (Hátra-
megy Emmához.) 

Hárman együtt. (Előre jönnek, kéz-kézben ) 
Adj keveset, de szerelmeset, 
Cukorédeset, kellemeiest ! 

Frédi, Malomszegi. (Átsétálnak kéz-kézben 
jobbra.) 

Kedves kicsikém, ne féljen! 
Egy-két ölelés nem szégyen ! 
Hunyja be szemét szépen, 
A többit bizza rám ! (Visszasétálnak 

[középre.) 
Félni csacsiság előre ! 
Csóktól kap a lány erőre ! 
Hol van a pici csőre ? 
Galambocskám ! 

(A közzenére Malomszegi kergeti Frédi körül 
Emmát, Emma szalad előtte és beszalad 
Frédi karjaiba.) 
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Frédi. A szivem csupa tűz ! 
Örökös hadat űz, 
A világon az asszonyi nemmel. 

Malomszegi. A tüzes szerelem, 
Nekem is elemem ! 
Megeszem a leányt a szememmel ! 

Emma. Ez az úrf i de gonosz, 
A üzemével hogy»csiklandoz. (Hátra-

[megy mint előbb.) 
S ez a délceg öreg ur, 
Bajuszával szivén szur. 

Frédi. Szerelem mezején (Hátramegy Emmá-
ihoz.) 

A darázs vagyok én, 
A virágok a mézt nekem adják. 

Malomszegi. Kicsi pille vagyok, 
Repülök, ragyogok, (Hátramegy 

[Hmmához.) 
Nekem áll ez a gyönyörű világ. 

(Előre hozzák.) 
Emma. (Ismét hátra szalad.) 
Frédi. Csókot ki nem ád, de csúnya ! (Hátra« 

r megy Emmához.) 
Malomszegi. Csókot öreg ur se unja. (Hátra* 

megy Emmához.) 
Hárman. (Előre jönnek.) 

Adj keveset, de szerelmeteset, 
Cukor édeset, kellemetest! 

Refrain. 
2. jelenet. Lili, Gróf. 

Lili. (Vadáüzruhában, a vállon átvetett rövid 
karabély.) Gróf. (Szintén vadászruhában pus-
kával.) 

Lili. (Leteszi a fegyvert, hevülten, csillogó 
szemmel.) Felséges volt ez az utolsó galopp ! 
Közben a vizesárokkal ! Ma csak meg volt 
elégedve velem ? 

Gróf. Még mindig tulgyors iramot méltóz-
tatik venni az akadály előtt. 

Lili. Nem lehet mindenki olyan flegmatikus, 
mint maga ! 

Gróf. Bocsánat, nekem kötelességem őr-
ködni, hogy a bárónőnek baja ne essék. 

Lili. Néha mégis szeretném kihozni a sod-
rából ! Ma is a leshelyen három óra hosszat 
nézett egyfolytában a sürübe és egyszer sem 
felém. Végre is kiáltanom kellett, hogy élet-
jelt adjon magáról. 

Gróf. Épen, amikor közeledett a szarvas-
bika. Nem én vagyok az oka, hogy két hete 
hiába lessük és kárba vész minden idő, amit 

l a vadászaton töltünk 1 
Lili. Magának r kárba vész" az idő, amit 

1 velem tölt az erdőn ? (Jobbra leül ) 
I Gróf. Bocsánat, a bárónő ideje. Az enyém 
I nem számit, mert meg van fizetve. 

Lili. Sajátságos, hogy olyan gyakran figyel-
mezteti erre. Talán attól tart, hogy egyszer 

r — elfeledkezem róla? 
Gróf. Nem adtam rá okot bárónő ! 
Lili. Tudom, tudom ! (Feláll, ránéz és átmegy 

[ balra.) Maga tetőtől talpig . . . Komornyik ! 
Gróf. (Meghajol.) Köszönöm bárónő ! 

3. jelenet. Voltak, Frédi. (Jön jobb hátul.) 
Frédi. Végre, végre. (Középre jön.) Csakhogy 

hazajött baronessz 1 Már mindnyájan aggód-
tunk a távollétén. Nem tudtuk elképzelni hol 
késhetik ilyen soká a mai nagy napon. (Kezet 
csókol.) 

Lili. A bikáknál, Frédi, a bikáknál ! 
Frédi. Hajnal óta, folyton a bikáknál? 
Lili. (Kissé élesen) Kifogásolja talán? 
Frédi. Csak, mint a kedves papa szerény 

visszhangja . . . 
Lili. (Csípősen.) Örülök, hogy már ennyire 

a házhoz tartozónak érzi magát! 
Frédi. Ha a házhoz tartozónak érezném 

magam, baronessz, legelőször a (élesen a gróf 
felé) . . . cselédségből távolitanám el az oda 
nem illő elemet! (A gróf ügyet sem vet a 
megjegyzésre. Hideg nyugalommal összeszedi 
Lili vadászfelszerelését. Frédi diadalmasan áll.) 

Lili. (Frédi megjegyzésére összerezzent, mint-
ha őt sértette volna meg. Majd vontatott, 
fagyos hangon.) És mindjárt be is tölthetné 
a helyet . . . (Gunyos pillantással végigmérve 
Frédit.) odaillővel ! (El a kasté/yba.) 

Frédi. Párdon ! . . . hogy méltóztatott ezt ? . . • 
Hallatlan ! így bánni velem, egy inas miatt-
(Középre jön.) De most leszámolok ezzel a 
fickóval !.. 

Gróf. (Összeszedve Lili holmiját és indul 
be a kastélyba.) 

Frédi. (Utánna kiált.) Hé 1 Izé ! Hallja csak ! 
Megálljon ! 

Gróf. (Visszafordul.) Parancsol ! 
Frédi. (Ráordit.) Van gyufája ? 
Gróf. Méltóztassék I (Tüzet ad.) 
Frédi. (Rágyújt. Ordítva.) Köszön«m ! 
Gróf. Kérem. (El a kastélyba.) 
Frédi. Na, ennek megmondtam ! 

4. jelenet. Frédi, Clarisse. 
Clarisse. (Jön a bal háttérből, retiküllel, 

benne a Gróf arcképe.) Az Istenért! Mi tör-
ténik itt ? 

Frédi. Életem megmentője ! Maga mindig a 
legjobb pillanatban érkezik! 

Clarisse. Megint veszélyben forgott az élete ? 
Frédi. Csakhogy most nem az enyé»»t 

Másé ! Meg akartam ölni valakit i; 
Clarisse. Kicsodát, az ég szerelmére? 
Frédi. Ne kérdje, ah, ne kérdje ! 
Clarisse. Nem szép, hogy bizalmatlan hoz-

zám. (Az asztalhoz megy, ritiküljét leteszi) 
Általában haragszom magára. Azóta, hogy 
megmentettem az életét, még csak meg sem 
látogatott. Ha véletlenül Malomszegiéknéi 
nincs birtokavatás, még ma sem látnécn 
viszont. Illik ez? 

Frédi. Ki törődik illemmel, amikor kebelé-
ben az indulatok orkánja tombol ! 

Clarisse. Jessusom ! Maga szerelmes ? No« 
hát mondja el a baját ! Könnyitsen a szivén I 

Frédi. Igaza van, Clarisse nagysád. Magához 
bizalommal kell lennem, hiszen megmentette 
az életemet ! (Elérzékenyülve.) Megajándéko-
zott az élettel! Anyám! (Át akarja ölelni.) 

Clarisse. No, no ! ! 
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Jelenet a .Lili bárónő* II. felvonásából Lázár rajza 

Frédi. Tudja meg tehát, ki az, akit — majd ' 
nem — megöltem az imént ! 

Clarisse. Ki az ? 
Frédi. Egy komornyik ! 
Clarisse. (Csodálkozva.) Egy komornyik? 

Egy közönséges komornyik ? 
Frédi. Nem közönséges. Grófi ! 
Clarisse. Grófi ? Hogyan ? 
Frédi. Itt fogadták. Azelőtt a grófot szol-

gálta. 
Clarisse. Illésházy komornyikja ? De hiszen 

azt ismerem ! Nem is fiatal, nem is csinos ! 
Frédi. Ugy-e ? 
Clarisse. Valóságos majom 1 
Frédi. Na látja 1 És ezt a majmot a baro-

nessz többre tartja, mint ezt (A szivére teszi 
a kezét.) a szivet ! 

Clarisse. Lehetetlen 1 
Frédi. Pedig ugy van! 
Clarisse. Fogadni mernék, hogy nem a 

fcaronesszben, hanem magában van a hiba ! 
Vannak Ottelo természetű férfiak. Fene-
vadak ! Maga ilyen ! 

Frédi. Gondolja, hogy fenevad va'.yok? 
Clarisse. Abból a fajtából, amelynek szarva 

szokott nőni. 
Frédi. Fenevad, — szarvval ? rinocerosz ! 
Clarisse. Tanácslom szokjék le a féltékeny-

aégről, mert ezt nem szeretik a nők ! 
Frédi. Majd ha a nők leszoknak a kacér-

kodásról ! 
Clarisse. De hiszen, kerülne csak az én 

kezembe ! Majd leszoktatnám én ! 
Frédi. Engem? Soha! 

Duett. 
Frédi. Férfira ne tekintsen kincsem, 

Mert a halál fia ő, fogadom ! 
Rossz szerető, aki rosszul bosszul ! 
Szörnyű az én harapós haragom ! 

Clarisse. Ostoba mind, aki dulva-fulva 
Pukadozik, ha babája kacér, 
Mert szerelemben a rontom, bontom 
Rettenetes harag nem sokat ér ! 

Frédi. Nincs, ahol kövessem, lessem, 
Legkicsinyebb kicsi mozdulatát 
Nincs bizodalmam anőben csöppsem ! 
Üldözöm őt gyanakodva tehát ! 

Clarisse. 
Frédi. 
Clarisse. 

Clarisse. 

Clarisse. 

Frédi. 

Clarisse. 

Frédi. 
Clarisse. 
Frédi. 

Clarisse. 

Hej, leveles a gally ! 
Lány szive puha vaj ! 
Szörnyen szenved a gyanakodó ! 
Aki bizik, annak jó ! 

Refrain : 
Drágám engem sohse féltsen, 
Drágám, miért is lenne résen 
Szép asszonyra ha vigyázz, 
Lehet szeme száz 
Nem lát ! 
Drágám bizni kell a nőben 
Máskép szarva nő, de bőven! 
Lóvá tenni érti minden asszony 

[szerető urát ! 
Rajtam a szoknya, ha libben-lebben 
S látszik alatta a karcsú bokám, 
Tódul a férfi nyomomba nyomba ! 
Kár emiatt odalennie ám ! 
Bármi csodás a bokája bája, 
Mások előtt mutogatni nem ok. 
Jaj, de ha randevún érem, kérem, 
Mint a hiéna, beléharapok ! 
Szörnyű a mérge, barátom látom 
Érte lakolni fog, itt az idő ! 
Rajta csak, lessen utánam bátran, 
Biztosítom, hogy a szarva kinő ! 
Jaj leveles a gally ! 
Oly hülye, ez a baj ! 
Szörnyen szenved a gyanakodó, 
Aki bizik annak jó ! 
Frédi. Drágám, engem stb. (Tánc) 

5. jelenei. Malomszegi, Gróf. 
(Gróf a -kastélyból, nagyon előkelő inas-

livrében.) 
Malomszegi. Jöjjön, jöjjön gyorsan ! A ven-

dégek már rég itt ülnek a nyakamon a pavil-
lonban és tudja jól, hogy maga nélkül a 
személyzet nem ér semmit ! 

Gróf. Méltóztassék nyugodtnak lenni, már 
utána néztem mindennek. A teát a hall-ban 
szolgálják fel, hétkor kivilágítás, nyolckor 
diné, kilenckor tűzijáték ! 

Malomszegi. Helyes ! Csak már jönne Lili, 
mit fognak mondani a vendégek, ha a ház 
wrnője elkésik 1 
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Gróf. A hölgyek sápadtak lesznek a bosszu-
ságtói és annál jobban fog ragyogni közttik 
a baronessz szépsége! 

Malomszegi. Helyes ! Pukkadjanak meg ! 
Szeretném, ha ma különösen szép lenne a 
leányom ! 

Gróf. Különösen szép lesz. Szí rény taná-
csomra : fehér selyemben, ékszer nélkül, 
Maréchal Nil-Iel a hajában !, 

Malomszegi. Nagyszerű. Es a . . . meglepe-
tésnek, amit számára készítettünk, azt hiszi, 
örülni fog ? 

(!rőf. Meg vagyok győződve, hogy igen nagy 
öröme lesz benne ! 

Malomszegi. Szeretném, hogy a társaság is 
lásson belőle valamit! Minthogy a vendége 
ket nem lehet levinni azí istállóba, talán 
lehetne az istállót felhozatni a vendégek közé ? 

Gróf. Már gondoskodtam arról is, a zsokék 
és lovászfiuk — full dressben — készen áll ' 
nak a tisztelgésre. (Kifelé mutat.) 

Malomszegi. Maga igazán mindenre gondol. 
Már itt az ideje, hogy én gondoljak arra, 
mi legyen a jutalma ? 

Gróf. (Diszkrét meghajlással, a belépő Lili 
felé mutat.) A . . . baronessz ! 

6. jelenet. Voltak, Lili. 
Malomszegi. (Elébe megy.) Lilikém, drága-

ságom, be szép vagy ebben a vadászruhában ! 
Szerencséd, hogy a lányom vagy, máskülön-
ben a kérőd lennék ! (A gróf felé.) Hát most 
mondja, lehetséges-e bele nem szeretni egy 
ilyen lányba ? 

Gróf. Lehetetlenség báró ur ! 
Lili. Ne hidd el neki papa, csak udvarias-

kodik a László. 
Malomszegi. Lászlónak, mindent el lehet 

hinni amit m o n d , mert ő nem úriember. 
De most menj Lilikém és öltözködj át a ven-
dégek már várnak. (Lili indul.) Azaz várj ! 
Mielőtt átöltözködnél át kell esnünk valami 
ceremónián ! (Int a grófnak, hogy hivja be 
a zsokékat és lovászfiukat.) 

Lili. (Az apja után.) Miféle ceremónián ? 
Gróf. (Háromszor tapsol.) 
Lili. (Ragyogó izemmel.) Mit jelentsen ez ? 
Malomszegi. (Középre megy.) A legeslegujab-

ban alapított versenyistálló személyzete 
tiszteleg úrnője Captain Lili előtt. (A gróf a 
lovászfiutól elvette Lili ostorát, sapkáját és 
szalagját.) 

Lili. (Átöleli az apját.) 
Gróf. Engedje meg, bárónő, hogy hódolat-

teljesen átnyújtsam a színeit: lazac test, zöld-
sárga szalag és sapka ! 

Lili. Az én színeim. 
Gróf. Kiáltsatok háromszoros hurát Captain 

Lili előtt! 
Mind. (Felemelik egyszerre az ostorukat.) 

Hurráh ! Hurráh ! Hurráh ! 
(Gróf és Malomszegi a kastélyba el.) 

Zsoké-induló. 
Lili. Telivér csak telivér, az örömöm ! 

Nincs ennél úribb passzió ! 
Előkelő lovak közt lenni jó. 

Sokat ér, hej sokat ér, ha paripám 
Nevétől hangos a tribün, 
S elsőnek jön be hün ! 
Kecsesen, nyílsebesen, szélsebesen 
A teste szinte röppenő ! 
Övé a sik mező ! 
Nyergében a lovas, 
Bár súlya könnyű, keze vas, 
Úrnője tündöklő színeit diadalra rő-

[pitni alkalmas. 
Kar. Lili. Ha*ho, ha ho, ha ho, ha.ho, ha ho ! 
Lili. Lesz telivérem számos, 

Hírnevem általános, 
Népszerűségem semmi férfi 
A turfon el nem ér! 

Mind. Lesz telivérje számos, 
Hírneve általános 
Turfon a hatalma nem hiányos 
Imádja majd a nép ! 

Lili. A zsoké nem enged kantárszárat, 
Míg nem csöng, hogy start! 
Kiméli a lovát, amig a többi fárad 
O csak hátul tart ! 
Finishre spekulál! Az ostor végén 

[csattan ! 
Végső percben szökken élre szép nyu-

godtan 
Kérő verseny startolásra kész! 
A pályabér e kéz. 

Mind. A zsoké nem ismer kantárszárat stb. 
Kezemér, hej kezemér, mely sokat ér 
Fut versenyt számos udvarló, 
Közöttük, sajnos, legtöbb oly gyarló ! 
Mulatok csak mulatok, ily alakok 

V v v ^ H ^ 
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Ha megfeszítenek észt, erőt 
S letörnek cél előtt ! 
Hozomány, nagy hozomány hej, azután 
Verseng a férfi mindahány ! 
Mellékes a leány ! 
Szánalmas figurák, 
Megrokkant térdű paripák: 
A versenyt meg nem nyerheti közte' 

[tek egy se, 
Csupán, aki först class ló ! 

Mind. Ha ho, ha ho, ha ho, ha ho, ha ho ! 
Lili. Tetszeni zsuron bálba 

Egyszerű lányok á lma! 
Nékem a turfon nő a pálma 
A turf a szivem álma ! 

Mind. Tetszeni zsuron bálba, 
Egyszerű lányok álma 
Neki csak a turfon nő a pálma 
Ezért rajong csak ő. 

Lili. Ezért rajongok én! 
8. jelenet. Gróf, Clarisse, majd Malomszegi. 
Clarisse. (Jön bal háttérből a szín jobb 

szélére menve.) A baronessz szerelmes volna 
Józsefbe ? Hihetetlen ! Igazán szinte hihetetlen ? 

Gróf. (Most jön le a kastélyból és szembe 
kerül Clarisseval.) 

Clarisse. (Megfordul, óriási meglepetéssel.) 
László ! 

Gróf. (Clarissra mered.) Clarisse ! . . . Az is-
tenért el ne áruljon ! Ugy cseppentem bele 
ebbe a libériába, mint Pilátus a crédóba ! 
Minthogy Józsefet elbocsájtottam, magam 
csomagoltam a holmimat. Amikor — várat ' 
lanul — elém toppantak ezek a parvenük . . . 
Inasnak néztek és én rájuk hagytam, hogy 
inas vagyok ! Izgatott a tréfa ! Hiszen az éle' 
tem olyan szegény u j szituációkban ! Ugye 
megígéri, hogy nem árul el ? 

Clarisse. Ezt olyan természetesnek találja ? 
Gróf. Sőt, feltétlenül szükségesnek. Rájöt-

tem, hogy a „gazdáim" — egészen derék cm-
berek. Nem szeretném megbántani a bárót, 
aki határozottan rokonszenves ! 

Clarisse. És a baronessz ? Ő is . . . rokon-
szenves ?1 

Gróf. Mert... (Gyűlölettel sziszegve.) Szereti 
Gróf. De Clarisse! 
Clarisse. Ne adja előttem az ügyefogyottat 

és ne tartson engem se ostobának ide beál' 
Iott inasnak,, hogy a szép Lili fejét elcsavar-
hassa ! (Fokozódó dühvel.) Csakhogy nagyon 
téved, ha azt hiszi, hogy cinkostársa leszek! 
Leleplezem, igenis leleplezem ! Az egész társa-
ság előtt fogom kikiáltani, hogy . . . (Malom-
szegi jön.) 

Malomszegi. Az ünnepély pompás . . . 
Gróf. (Könyörgő fojtott hangon.) Clarisse! 
Clarisse. (Hirtelen változtatotthangon.) Szom-

jazom ! Kérek egy pohár vizet. 
Gróf. (El a kastélyba.) 
Malomszegi. (Előre jön.) Mit látnak szemeim 

a világ legbájosabb művésznője egyedül, mint 
egy remete! A fiatalság a pavillonban már 
táncol. (Karját nyújtja.) 

Gróf. (Hoz a kastélyból egy tálcán egy 
pohár vizet.) 

Clarisse. (Kiissza a vizet.) 
Malomszegi. És pezsgő helyett vizet iszik? 

Nos jöjjön! 
Clarisse. Kissé fáj a fejem. Jól tesz az egye-

düllét ! 
Malomszegi. Milyen kár! De csakjnem komoly 

a baj ? 
Clarisse. Pár perc múlva elmúlik. Menjen 

csak báró ur, Önnek kötelességei vannak. 
Majd követem! 

Malomszegt. Igen, megmondom Lilinek, hogy 
ön megérkezett, öt perc múlva a viszontlátásra 
— de fejfájás nélkül. (Kézcsók. Elmegy a 
kastélyba.) 

Gróf. Ezért hálás leszek Clarisse ! 
Clarisse. Ne siessen vele, kérem. Csakis azért 

nem lepleztem még le, mert ünnepélyesebb 
alkalomra tartogatom ! Majd a nyilvánosság 
előtt ! A szép Lili szemeláttára. 

Gróf. (Hozzámegy.) De értse meg, hogy 
téved. Semmi kőzöm a baronesszhez ! Soha-
sem beszéltem neki szerelemről! 

Clarisse. Elhihetem ezt (Kétkedőn.) magának ? 
Gróf. Esküszöm ! 
Clarisse. Jól van, megígérem, hogy hallgatni 

fogok ! 
Gróf. Köszönöm jó Clarisse! 
Clarisse. (Folytatva.) . . . egy feltétel alatt : 

ha még ma elhagyja ezt a házat. 
Gróf. Még ma ? (A kastély felé néz, mintha 

Lilit keresné.) 
Clarisse. Követelem! 
Gróf. (Rövid gondolkozás után.) Igaza van, 

ez a legokosabb. (Hirtelen kifelé pillant.) 
Vigyázzon a baronessz ! (Hátra lép.) 

9. jelenet. Voltak, Lili, Frédi. 
Lili. (A kastélyból Frédivel jön.) A papát*! 

hallom, hogy gyöngélkedik, művésznő? 
Clarisse. Semmi, bárónő, muló baj, egy kis 

pihenés mindenesetre jót tenne! 
Lili. (Frédihez.) Nyújtsa hát a karját a 

művésznőnek és vezesse a szobámba ! 
Frédi. Én ? Hát nem velem van itt dolga 

a bárónőnek? 
Lili. Dehogy, Lászlóval! 
Clarisse. (Összerezzen.) Ah! 
Frédi. Pedig én voltam bátor audienciát 

kérni ! 
Clarisse. Lemondok róla, bárónő. (Grófra 

néz.) Ha csak nem helyez súlyt rá, hogy 
(Pikánsán.) négyszemközt beszéljen az i z é . . . 
hogy is hivják . . . 

Frédi. Frédi ! 
Clarisse. Nem ön . . . Lászlóval ! 
Lili. (Kissé kellemetlenül érintve.) Óh n e m . . . 

Semmiesetre ! . . . 
Clarisse. Akkor hát ne tagadja meg az 

audienciát ettől a szegény fiútól és engedje 
meg, hogy a . . . izé . . . hogy is hivják ? . . . 

Fre'di. Frédi! 
Clarisse. Nem ön, hanem a László vezessen 

fel a szobájába. 
Lili. (Hűvösen.) Kérem ! (A grófhoz.) Vezesse 

fel őnagyságát. 
Gróf. Méltóztassék! (Maga előtt beengedi a 

kastélyba Clarisset, utánna ő is el a kastélyba.) 
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10. jelenet. Lili, Frédi. 
Lili. (Utánuk nézve balra kerül és az asztal 

melletti székre ül.) Halljak hát, mi az a fon-
tos dolog, amiről négyszemközt akar beszélni 
velem ? 

Frédi. (Nekibuzdulva.) Bárónő ! Lili I 
/.///.^Fordítva: Lili bárónő! 
Frédi. Már régóta nyomja szivemet egy nagy 

titok. Nem tudom tovább magamba zárni ! 
Kitör belőlem ! 

Lili. Vigyázzon, mert kitalálom : maga be 
akar nősülni ebbe a birtokba. 

Frédi. Milyen kifejezés! Én szeretem önt, 
bárónő, én szeretem önt, minélfogva van 
szerencsém a kezét megkérni feleségül! 

Lili. Az ajánlata nagyon megtisztelő reám 
nézve . . . 

Frédi. Ugy-e? 
Lili. .. . csakhogy én nem szeretem magát, 

minélfogva nem adhatom magának a keze-
met . . . feleségül. 

Frédi. És ha agyonlövőm magamat emiatt ? 
Mit fog felelni véres árnyékomnak? 

Lili. Azt, hogy : menjen a pokolba ! 
Frédi. (Felháborodva.) Igazán ezt mondaná ? 
Lili. Na hallja, egy véres árnyéknak! Odavaló! 
Frédi. Nahát, azért se fogok meghalni, tudja ? 

Élni fogok, igenis és fittyeket fogok hányni 
magára ! 

Lili. (Feláll.) Látja ez már okos beszéd ! 
Frédi. Pedig milyen szép pár lettünk volna ! 

Milyen jó is lett volna ! 
Lili. Ha a volna nem lett volna ! 

11. jelenet, \oltak, négy lány. 
1. leány. Jöjjön Frédi! 

II. leány. Nem tudjuk elkezdeni ! 
III. leány. Maga vállalta/ a füzértánc rende-

zését 
IV. leány. No jöjjön, jöjjön ! 
Frédi. (Lilihez.) Látja igy buknak rám a 

lányok ! Csak lassan hölgyeim, lassan, szét ne 
tépjenek. (Elmennek.) 

12. jelenet. Lili, Gróf. 
Lili. (Utánuk néz, nevet, bál felé megy. 

Meglátja a belépő Lászlót, hozzá megy. (Keeét 
nyújtja.) Köszönöm ! 

Gróf. Bocsánat, nem értem ! 
Lili. Köszönöm a versenyistállót. (A fához 

támaszkodik.) Ugyan vállalja már egyszer az 
érdemeit ! Azt hiszi nem tudom, hogy ma-
gának köszönhetem ? Csak ne tiltakozzék, 
igenis magának ! A maga ötlete volt, maga 
rendezte be, maga vásárolta a telivéreket, 
szerződtette a személyzetet, szóval nem búj-
hatok ki a felelősség alól ! És végre talán 
nincs oka szégyenkezni azért, hogy nekem 
ilyen nagy, nagy örömet szerzett ? 

Gróf. Túlozni méltóztatik szerény szolgálat-
készségemet. 

Lili. Olyan, mint a jégcsap. (Előre jön.) Vi-
gyázzon, felolvasztom ! 

Gróf. Milyen jókedvű a bárónő. 
Lili. Vájjon mi történnék, ha felolvasz-

tanám : 

Gróf. Az, ami a nélkül is bekövetkezik : 
elpárolognék. 

Lili. Hogy érti ezt ? 
Gróf. Ugy, hogy kilépek a szolgálatból. 
Lili. El akar menni tőlünk. Es miért ? 

Panasza van ránk ? 
Gróf. Semmiféle ! 
Lili. Nincs elég kényelme. Kevesli a tisztelet-

díját ? 
Gróf. Több, mintamennyit megérdemelek! 
Lili. Talán megbántotta valaki? Frédi sér-

tette meg ? Talán másfelé hívják. Visszahívja 
a gróf? 

Gróf. Igen ! (Különös hangsúllyal.) A gróf 
visszahív ! 

Lili. Nem hiszem ! Es ha hívná is, ez nem 
elég ok rá, hogy itt hagyjon engem igy . . . 
Mondja hát meg az okát. Az igazi okát ! 

Gróf. (Benső tusakodás után.) Nem mond-
hatom meg. 

Lili. Ez nagyon is egyszerű és főleg kényel-
mes ! De ne hígyje, hogy én is ilyen egy-
szerűen elbocsájtom, oh ne hígyje ! Látja én 
nem ugy bántam magával, mintha a szol-
gám lenne . . . Nem is volt szolgám, inkább 
vadásztársam . . . a jó pajtásom . . . és most, 
minden világos ok nélkül, el akar hagyni? 
Hát ezt érdemlem ? 

Gróf. (Nagy lelki küzdelemmel.) Oh bárónő, 
ha a lelkembe látna ! 

Lili. Üres szavak ! Titkolódzással nem fog 
meggyőzni ! Akarom, hogy itt maradjon ná-
lunk . . nálam . . . érti ? Akarom ! 

Gróf. Lehetetlen, bárónő! 
Lili. De miért? Miért? 
Gróf. (Kitörő indulattal.) Hát nem akarja 

észrevenni ? . . . Mert . . . szeretem ! (Meg-
ragadja a kezét.) 

Lili. ("Rémülten.) Az istenért ! Boesásson ei ! 
Duett. 

Gróf. Bocsássa meg, ha reszkető kezemmel 
Megérintem a kis fehér kezét! 
Bocsássa meg, ha bus tekintetemmel 
Ugy esengem éltető, derült tekintetét! 
Bocsássa meg, ha termetét csodálom. 
Ha részegülten szívom illatát ! 
Bocsássa meg, hogy vakmerőn remélek, 
És ha százszor eltaszitna, százszor 

[visszatérek ! 
Könyörgöm bűnbpcsánatát 
Könyörgök szerelemért ! 

Lili. A szeme ég, s a szava éget 
Elég, ah elég, mert még elégek 
Szinte kábitó. foitó a lég! 
Elég, ah elég ! 

Gróf. Boldogan halnék meg én, 
Csókot lehelve arany hajára, 
Hattyú nyakára vállára, 
Mély tüzü szeme párjára. 

Lili. Ez őrület ! Legyen eszén 
A folytatást megtiltom én 
O, mint tüzel a homlokom ! 
Hallgasson el parancsolom ! 

Gróf. Szemednek tüzében szivem olvad 
Elhagy már az erő ! 
Reszkető karommal átkarollak 
Edes nagyszerű nő ! Tündérnő ! 
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Szellő s z á r n y á n szállj Telem, repülj 
felém 

Erdők mély vadonán kószáljunk 
[szerelmesen 

Bús fü selyme legyen nászágyunk 
És senki ne tudja, ne lássa, hol járunk. 

Ketten. Szellő szárnyán i >. 
13. jelenet. Lili, H lomszegi. 

Malomszegi. Lilikém, d r^aságom ! Hol buj-
kálsz ? Még azt hiszik a vendégek hogy szán-
dékosan kerülöd őket. 

Lili. Jó hogy itt vagy papa. Fontos 
beszédem van veled 1 

Malomszegi. Na hát ki vele mit akarsz. Csak 
sokba ne kerüljön ! 

Lili. Pedig az sokba kerül papa. Szeretnék 
férjhez menni ! 

Malomszegi. Jól van Lilikém drágaságom ! 
Válaszd ki magadnak, akit akarsz. 

Lili. De én szerelemből akarok férjhez 
menni papa ! 

Malomszegi. Hát válassz szerelemből azok 
közül, akit én neked proponálni fogok. Itt 
van például Frédi. Jó családból való csinos 
fiatal ember ! Látod ez egészen okos válasz-
tás lenne ! 

Lili. Csakhogy szerelemből oktalanságokat 
szokás elkövetni papa. 

Malomszegi. Varrókisasszonyok, cselédlá-
nyok. De nem ilyen lányok, mint te ! 

Lili. Nincs különbség ember és ember kö ' 
zött ! Miért ne lehetne egy cselédleány boldo-
gabb, mint én ? Miért ne lehetne a cseléd 
tökéletesebb, mint az ura ? Vájjon lehetetlen 
az, hogy én a baronessz, beleszeressek egy 
izé . . . egy közönséges kocsisba ? 

Malomszegi. Ugyan, micsoda gondolat? 
Lili. Mondd papa,voltál te valaha szerelmes? 
Malomszegi. Hogyne ! Többször is. De 

kocsisba még nem ! 
Lili. És ha én igen ? Mit szólnál hozzá ? 
Malomszegi. Azt, hogy ne csinálj rossz 

vicceket ! 
Lili . . . Kitagadnád egyetlen szerető lányo-

dat? 
Malomszegi. Mit, hogy kitagadnám ? Le-

tagadnám, hogy valaha lányom született ! 
Lili. (Szünet után.) Látod, ez nem szép tő-

led papa ! 
Malomszegi. Ugy-e? 
Lili. És most papa, menj szépen vissza a 

vendégeid közé és hagyj egy kissé magamra. 
Malomszegi. Az előbb ide hivtál, most meg 

elküldesz ? Miért ? 
Lili. Mert . . . túlságosan szép az alkonyat ! 

Nem illesz bele papa ! 
Malomszegi. Kérlek már itt sem vagyok. 

Ilyenek a mai gyerekek! Próbáltam volna én 
a papámnak mondani — Dunapentelén, hogy 
nem illik bele az alkonyatba. . . 

14. jelenet. Lili egyedül. 
Finale. 

Lili. Biborban ég az alkony, 
Lángok lobognak ott fenn a mennyben I 
Lángok lobognak fájó szivemben ! 

Eg minden ég, tüz tengerén, vergő' 
[döm én 

Lázak kinoznak, forró a vérem ! 
Vágyak izgatnak, csábítanak, 
S nincs menekülés ugy érzem 1 

Egy férfi képe van a szivem közepébe ! 
Szivemnek éjében fénylő sugár ' 
Övé a lelkem ! Erte lobog a szerelmem ! 
Árnyékként kísérem, amerre jár ! 
Koldus szegényen, lenne bár a vőíe-

[gényem 
Útszéli kunyhóban, ölelne bár ! 

Clarisse. (Idegesen le a lépcsőn, a kastély-
ból jön.) Ha nem mondott volna igaza t . . . 
Ha mégis szeretné ! (Gépiesen leül az asztal-
hoz.) De hogyan tudhatnám meg? Hogyan... 
(Gépiesen forgatja a retiküljét, mely felnyilik, 
az arckép kiesik belőle az asztalra. Felkapja 
és nézi.) Milyen nyilt, őszinte homloka van. . . 
a gazembernek! Milyen kedvesen néz r á m , . . 
Bizonyára igy néz. . . rá is . . . 

Lili. (Künn énekel.) 
Clarisse. (Meghallja Lilit, hirtelen.) Ez az 

arckép ! . . . Ha meglátná véletlenül, azonnal 
kiderülne minden ! . . . Eh, próbáljuk meg ! 
(Feltűnő helyen hagyja a félig nyitott retikült 
az arcképpel, mely kilátszik belőle aztán el-
siet.) 

Lili. (Megpillantja az arcképet, óvatosan 
felemeli.) Az ő a rcképe . . . itt. (Olvassa nö-
vekvő felháborodással.) A szivnek nincs köze 
futó kalandhoz, csupán a vér az, amely ka-
landra visz. Azért, hogy néha, néha elkalan-
doz, Lászlója mindig öné Clarisse ! Oh a 
nyomorult — a nyomorul t ! 

Clarisse. (Hirtelen ki a lugasból, gúnnyal.) 
Kutatni másnak retiküljében 
Kissé szokatlan ugy-e bár ? 

Lili. (Élesen.) Ezer bocsánat .nem képzel-
het tem, 

Hogy benne őrzi az inasom képét ! 
(Átadja a fényképet Clarissenak.) 
Clarisse. Téved ! 
Lili. Tagadná? 
Clarisse. Csak az inast. 
Lili. Hogy érti ezt, asszonyom ? 
Clarisse. (Kegyetlen gúnnyal.) 
Sajnálom önt, amért felült a rossz tréfának, 
S nem vette észre, hogy inasa gróf Ulésházy. 
Lili. Hazugság. 
Clarisse. Sikerült néki a parvenüket 

Kifigurázni kegyetlenül ! 
Mulatni fognrk a kaszinóban, 
Ha elmeséli, ha, ha, ha, ha, 

Lili. (A felháborodás tetőpontján.) 
Most már elég ! 

Clarisse. Már távozom és nagylelkűen 
[Illésházyt, 

Ki csak engem szeret, de kit én 
[meguntam 

Önnek — ime itt hagyom ! (Az 
asztalra teszi a képet.) 

Malomszegi. (Lilihez.) Lilikém drágaságom, 
a társaság követeli a házikisasszonyt ! 



SRJSVMZI E L E T 4"> 

Lili. Papa, közlök veled egy örömhírt : fér j ' 
hez megyek Frédihez ! 

Malomszegi. Frédihez ? . . . Lilikém drága-
ságom ! Hölgyeim és uraim, jöjjenek, gratulál' 
janak ! Lili — menyasszony ! 

I Női kar. Nagyszerű hir és meglepő, meg' 
[lepő, meglepő. 

Szende menyasszony ime ő, ime 
[ő már, 

Mily feneketlen boldogság, 
Szép a szerelmi házasság ! 
Éljen a kedves, éljen a boldog 

[ifjú pár. 
Teljes kar. Tiszteletére hangozzék ez a dal, 

[ez a dal. 
Éljen a kedves fiatal, fiatal pár ! 

Lili. Mily megható öröm, 
Szivemből köszönöm. 

Kar. Szabad-e tudni, ki a vőlegény ? 
Lili. Itt áll szegény ! 
Férfikar. Engedje meg, hogy gratuláljunk. 
Frédi. Mihez ? 
Férfikar. Szót örömünkre ne találjunk. 
Frédi. Mire? 
Férfiak. Elragadóan szép arája. 
Frédi. Kié. 
Férfiak. Nincs a földön másnak ennyi bája ! 
Malomszegi. Frédikém, Fiam ! 
Frédi. Hurrá ! Hurrá ! 

Gyere, csókolj meg szaporán, tubicám ! 
Ha megfőztél, most megegyél, de 

[megám I 
Kar. Légy a párom, alig várom, 

Oda tartom a forró szám ! 
Lili- Szomjas vagyok ! 
Frédi. Pexsgőt ! 
Lili. (Megpillantja a grófot, rászól Frédire.) 

Megálljon, nem járja, hogy nekem szolgáljon, 
komornyikomnak dolga ez ! Töltsön ! 

Gróf. Búcsúzni jöttem baronessz ! 
Lili Fog egy pohár pezsgőt tölteni végre, 

Boldog menyasszonyságom örömére? 
tróf. Menyasszony? 
Lili. Töltsön hát! 
tróf. És hozzá ezé? 
Lili. Töltsön, ha mondom ! 
tróf. N^m ! 
Lili. Parancsolom ! 
tróf. Hiába! 
Lili. Komornyik ! 
Gróf. Nem komornyik ! 
Mind. Ah ! 
Malomszegi. Nem komornyik? Kicsoda hát, 

ha nem komornyik? 
tróf. Hogy kicsoda ? 

Ének. 
tróf. Amerre jártam, téptem a virágot, 

Csupán a muló percnek éltem én ! 
Szerettek édes asszonyok, leányok, 
Válogattam s válogattam őket k ö n y 

[nyedén! 
Csalódva bennök s unva mindahányat, 
Kerestem egyet azt, ki majd megért, 
Ki elsimitná lelkemről az árnyat, 

S újra vigan föirepülni : 
Szárnyat adna, szárnyat ! 
És szivet adna szivemért, 
Szerelmet szerelemért 
S végre lám — nagy ut után — 
Itt áll előttem, kit ugy kerestem 
Kinek jöttére vágyódva lestem. 
Itt áll a leány ! 
Légy enyém ! 
Te égi lény ! 
Tiszta szerelmed megváltja lelkem. 
Benned nincs önzés, nincs érdek. 
Benned az eget fölleltem. 

Női kar. Szemén a tűz, ajkán a szó. 
Mily rémitő, mily izgató ! 

Férfikar. Féktelen szenvedelem! 
Mily végtelen nagy szerelem ! 

Gróf. Bár szolga köntösben, 
Vőlegényed mégis én vagyok én ! 
Elviszlek, nem adlak senki másnak 
Légy oh légy az enyém ! Tündérem E 
Szellő szárnyán szállj velem, repülj 

[velem ! 
Erdők mély vadonán kószáljunk 

[szerelmesem ? 
Kar. Dus fű selymi legyen nászágyad 

És senki ne tudja, ne sejtse hol járnak. 
Gróf. Oszoljon hát félelmed a titokkal, 

Legyél enyém büszkén, emelt 
[homlokkal. 

Ne hidd, hogy a szerelmed lealázó 
Tudd meg nevem . , . 

Lili. (Szavába vág.) Gróf Illésházy László ! 
(Általános nagy meglepetés.) 

Gróf. (Elámulva.) On tudta? 
Lili. (Jéghidegen, gúnnyal) : 

Ügyetlen és frivol játékán 
Átláttam első pillanatban, 
S a büntetését megfogadtam, 

[megfogadtam. 
Én játsztam önnel gróf ur ! 
És nem ön játszott velem ! 
S bocsásson meg nekem, 
Ha most kinevetem. 
Ha. ha, ha. 

Gróf. Lili !. . . Szeretem ! 
Lili. Hazudik! 
Gróf. (Mély szomorúsággal lehorgasztja 

fejét.) 
Frédi. (Neki bátorodva, grófhoz megy.) KË 

kell jelentenem gróf ur, hogy ez az eljárás . . . 
ez az eljárás . . . 

Gróf. (Előveszi cigaretta-tárcáját.) Van 
gyufája?) 

Frédi. (Kedvesen, alázatosan ) Hogyne ! 
Méltóztassék. (Gyufát gyújt.) 

Lili. Oly édes az élet, oly szép a világ 
Még szállnak a légben a füst 

*Kar } 8 7 ° r s a t t ' s ' l 'a n> szivedre ne vedd ! 
Lili. Cigarett ! Csak cigarett ! 

(Vége a második felvonásnak.) 
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Â pesti „vasgyáros" 
Paulini Béla beszélő filmje 

1. Előkészületek az estélyre szerelmükből a szerelmeseket, mert mimd-
- Egyszóval itt van százötven korona - kctten azt biszik> hoSJ is szerelmes 

mondja a grófnő leányának a szép Klárá- a grófkisasszonyba és csak azt akarj* 
nak, - vásárolj be amit tudsz. Több nincs. elérni> hoSy ök ne szeressék. 
Ha megfeszülök se tudok összekaparni 

3. Vénre kettesben 
Utóbb a vasgyáros magával Klárával 

folytat beszélgetést, — táncközben. — 
Szerelmet vall a leánynak, de a leány 
meglehetősen hidegen viselkedik, mert azt 

többet. Csak eredj nyugodtan, majd a 
szőnyegeket, meg a csészéket, meg a 
nagytálat kikölcsönzöm magam is a Maut-
ner ék tői. 

2. Estély a grófnőnél 
Az estélyen megjelentek Adolf, a vas-

gyáros és Muki a báró is, akik mindketten 
szerelmesek a grófnőbe, mert nem tudják, 
hogy a grófék egészen szegények. Éppen 
azzal vannak elfoglalva, hogy kölcsönösen 
tagadják, miszerint szerelmesek Klárába, 
amikor közibük toppan Protz, a zabos és 

fogvájójával az öreg grófnő felé bökve 
igy szól : 

Minek adnak az ilyen nimolisták estélyt? 
Jó éhes maradtam. 

Ez a beszéd azonban nem zökkenti ki 

szeretné, hogy egy báró vegye el, aki 
azonban vasgyáros is egyúttal. 

4. Addig üsdd . . . 
A vasgyáros addig könyörög Klárának, 

mig az végül is követi a meghívást és 
megtekinti a gyárat. A gyáros vesz egy 
vasat és elkezdi ütni. Üti agyba, főbe, üti, 

veri, de közben Klári felé pislog és ilye-
neket mond : 

— Addig ütöm a vasat, a mig meleg... 
Szeretlek, de megtörlek. 



SZÍNHÁZI ELET 45 

És addig üti a vasat, amíg Klára csak-
ugyan megtörik, mert el kezd neki impo-
nálni az öntudatos férfi. 

5. Éjféli esküvő 
Klári grófnő közli megtör'etését anyjá-

val, vagyis, hogy mégis esalc hozzá megy 
a vasgyároshoz, ha nefn is báró. 

De az öreg méltóságos, azért egy kicsi-
két mégis csak szégyenli a dolgot, mert 

t>akármilyen szegény, nagyon büszke az 
arisztokrataságra. Tehát kiköti, hogy 

éccaka esküdjenek, hogy legalább ne lássa 
senki. 

6. A villamoson 
— Ne tolakodjék, mert pofon ütöm ! — 

szól rá a vasgyáros egy alakra, aki a 
bátumegett tolong a villamos perronján. 
— Maga meg a boldogságomba tolakodott 
hele, maga paraszt ! — vágja oda a báró, 
mert ö volt a tolakodó. 

. . . Erre a vágásra csakugyan pofon-

báró kiesik a kocsiból. 

I . ? 
) 

7. Életre, halálra 
A hűvösvölgyi erdőben szemben állanak 

egymással a báró és Adolf. 
— Ne féljenek az urak, — vigasztalja 

őket a vezető segéd, — nem történik semmi 
bajuk. Ilyen görbe pisztolyokkal nem lehet 
oda találni, ahova az ember akar . . . No 
bátorság, mindjárt tul estünk! Vigyázz! 
Egy, kettő, tűz ! 

Velőtrázó sikoly : Klára grófné, aki egy 
fa mellől nézte kíváncsian a heccet, meg-
sebesült a báró, eltalálta a karján. 

8. Mindent megbánva 
— Ostoba ! — mordul a vasgyáros a 

báróra. — Most vihetem szanatóriumba a 
grófnőt. Belekerül ötezerbe . . . Még ha 
jobbak volnának a viszonyok, nem szólnék 
egy szót se. 

— Bizony, ez buta dolog, — mondja 
bánatosan a báró. — Inkább nekem ad-
hatta volna. 

— Mit ? A grófnőt ? — véli a vasgyáros. 
— Nem, az ötezret ! — véli a báró és 

bánatában elhatározza, hogy felkeresi az 
erdőben egy remete ösmerösct és kór tőle 
egy kupica szilvóriumot. 

Legyetek üdvözölve papnői Tháliár.ak, 
Lelkünknek azok vagytok, mi nap a virágnak; 
Veletek sirunk, veletek mosolygunk mindég, 
Általatok ismerjük meg mindazt, ami szép. 
Erfelem, szivjóság lelketek himpora, 
Ti vagytok a remekművészet felkent apostola. 
Titeket a végzet, nemde, talán azért adott. 
Hogy térítsetek jóra minket s e rossz világot. 

Medgyasszai Evelin, Daróczy lika és Pozsonyi 
Julia újonnan szerződött szinésznök első fel-
lépésük alkalmával szórt emlékvers-részlete. 
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HALLO, Ml UJSAG? 
SZERZŐDTETÉS. A Fészek mozgóképszínház 

igazgatósága (József-körut 70.) állandó vendégül 
szerződtette Guthi György operaénekest. A leg-
utóbbi bemutatón, a .Taifun" előadásán eléne-
kelte a Hironári dalát. A színházat zsúfolásig 
megtöltő előkelő közönség zajos tapsokkal hono-
rálta a széphangu és nívós előadásu opera-
énekest. 

AZ IDEI FILHARMÓNIAI HANGVERSENYEK. 
Mint minden évben, az idén is tíz hangversenyt 
rendez a Vigadóban a Filharmóniai Társaság. 
A hangversenyeket Dohnányi Ernő elnök-kar-
nagy visszatéréséig Kerner István, az Operaház 
főzeneigazgatója és a társaság tiszteletbeli elnöke 
fogja vezényelni mint vendég. Az első hang-
versenyen, melyet október 6-án tartanak, a 
következő műsor kerül előadásra: Liszt: I. 
rapszódia, Csajkovszki : III. Szvit, nagy zene-
kara, Strauss Richárd : Till Kulenspiegel, szim-
fóniái költemény. Beethoven : VI. Szimfónia (Pas-
torale). Az október 20-iki második hangversenyt 
valószínűleg Weingartner Félix, a bécsi Volks-
oper igazgatója dirigálja. A tíz rendes hang-
versenyen kívül lesz két rendkívüli filharmóniai 
est is a Városi Színházban. Az elsőn, december 
15-én, Beethoven IX. Szimfóniája kerül elő-
adásra, a másodlkon, március 22-én, pedig Liszt 
Ferenc „Krisztus" cimü nagyszabású oratoriumát 
játsszák el a filharmonikusok. 

Berlini kozmetikai iníézif, 
J < z » f 49-51. Tanítványok felvétetnek. Hajszálakat, szeplőt 
szemölcsöt, mitesaert eltávolít villanynyal. Archámlasztái 

É r d a k f a s z i t ö k és m u l a t t a t ó k 

SZENES BÉLA KÖNYVEI: 
C s u d a s z é p M a g d a 

(Egy pesti leány regénye.) Ára 12 korona. 

A mezte len táncosnő 
Ara 8 korona. 

A Kristóf-téri Kolumbusz 
(Útirajz.) Ára 5 korona. 

A zéldbőrü primadonna 
(Tréfák.) Ára 5 korona. 

Kaphatók a „Sziaházl Élet" boltjában, VII, Erzsóbet-kSrot 29 

iogáaohl Katona doktor jogi-
szemináriuma ismét 
működik. 

Budapest, IX. ker., Ráday-utca 41. szám. 
ElSKéiZitét <• j e iyze tbér le t az ösbzoh jogi víth-
gákra- :: Értekezni délntán 4—7 fira kHzBtt lehet. 

MŰVÉSZI KÖNYVKÖTÉSZETI TANFOLYAM. 
Az iparművészet sokoldalú fejlődése egészea 
uj és eddig nem ismert kereseti ágakat nyitott 
meg művészi ízlésű és képességű nők számára. 
Ezek közül való a könyvkötés művészete is, 
amelyet nálunk még meglehetősen kevesen gya-
korolnak. A könyvkötésnek az a fajtája, amely 
nem gépek segítségével, tucatmunkával, gyárilag, 
hanem a könyv tartalmának és stílusának meg-
felelő egyéni ízlés szerint kézzel történik bőrbe, 
pergamentbe vagy más alkalmas anyagba, 
ugyanolyan iparművészeti produkció, mint akár 
a kerámia, akár az ötvösművészet. Csenik 
Juliska, az első magyar könyvkötö-mesternő* 
kinek kézzel kötött könyvei a lipcsei grafikajj 
kiállításon is feltűnést kellettek és akinek mű-, 
termében állandóan muzeális becsű könyvköté-1 

sek készülnek, az idén is nyit tanfolyamokat olyj 
fiatal leányok és asszonyok részére, akik a 
könyvkötés művészetét el akarják sajátítani. A 
könyvkötés technikai oktatása mellett a mű-
vésznő tanítja az előzékpapirok készítési mód-
ját és a könyvdiszitési grafikát (ex-librisek stb.) 
is. A tanfolyamok október 1-én kezdődnek. 
Jelentkezés naponként délelőtt 9 és 12, vagy 
délután 3 és 5 óra között az Egyetem-utca 3. 
szám alatt levő iparművészeti műhelyben. 

.L'ART' MŰVÉSZETI ISKOLA. A nagy meg-
rázkódtatások után, melyek sivárrá és művésziet-
lenné tették az életet, lassan-lassan újra neki-
lendül régi kerékvágásába a világ. Friss, fiatal, 
energiától duzzadó művészemberek látnak hozzá, 
hogy Budapest képe ismét a régi mozgalmas, 
élettel teljes legyen. A város hirdetési oszlopai» 
a mult napokban jelent meg az a finom rajzú 
plakát, amely a ,,L'art* művészeti szabadiskola 
megnyitásáról ad hirt. Az uj iskola célja az 
esztétikai érzéknek és művészi intelligenciának 
gyakorlati uton való fejlesztése. Az iskola élén 
két talentumos, fiatal művész, Ékes Árpád é*< 
Éker Lajos, grafikus áll. Az oktatás a modéra 
rajzpedagógia minden ágát felöleli. Grafikát, 
rajzolást, ornamentikát, mintázást, kerámiai ter-
vezést fognak tanítani az Ékes-fivérek, művészet-
történeti és esztétikai előadásokat tartanak. Éke« 
Árpádot, a nagytehetségű ifjú festőművészt, kinek 
egyéni felfagásu, finom plakátjai már rég isme-
retesek a főváros műértő közönsége előtt, ok-
tató és irányító munkájában a legkiválóbb erők' 
támogatják. Az iskola a dunaparti Palatinus-házj 
(Katona József-utca 41.) hatalmas műtermébe» 
október 1-én nyílik meg. Beiratkozás naponként] 
délelőtt 9 és 12 és délután 3 és 5 óra közitt. 
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UJ TÁNCKURZUS kezdődik a Splendid tánc-
intézetben (Károly-körut 24, Splendid-kávéház 
különterme.) Beiratkozás naponta 6—8-ig. 

A SZÖVŐMŰVÉSZETI ISKOLA ÉS MŰHELY 
műtermeiben újra megkezdődött a munka. Az 
iskola nagyszámú tanítványai közt ott találjuk 
fővárosi társadalmunk legjobb köreit, kik az itt 
tanult nemes textilmunkákkal majd saját ott-
honukat akarják értékes diszbe öltöztetni és nagy 
számban azokat is, kik életpályájukká, hiva-
tásukká akarják tenni ezt az ősi nagyfejlettségü 
iparművészetet. 

A régi keleti szőnyegek fejedelmi szinpompája, 
az antik gobelinek, falkárpitok mesés gazdag-
sága elevenedik meg az iskola tananyagában, 
mely magában foglalja az összes eredeti keleti 
szövéstechnikákat a Smyrna, perzsa csomózást, 
a torontálit, a görög szumákot, valódi szumá-
kot, kelimet, a svéd és valódi francia gobelint. 
Az iskolával kapcsolatos műhely már több volt 
tanítványát foglalkoztatja hivatásosan. Beirat-
kozás naponta délután 5 óráig, VIII., Rákóczi-
tér 11. műterem. 

AZ „ERÉNYI ROSSI ROSINA hangfejlesztő 
és hangképző magánénekiskola" a tanítást már 
megkezdte. Ujabb jelentkezések — csak kor-
látolt számban — Erzsébet-körut 40—42 ; d. e. 
10-től d. u. 5-ig vétetnek előjegyzésbe. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Gervald. 1., 2. Nem lehetséges ma már. 

— G. György. Legnagyobb sajnálatunkra nem 
használhatjuk. — T. Mariska. 1. A Royalban 
lakik. 2. Báró Aczél-utca 3. 3. Baross-tér 20. — 
Fészek 20. 1. Fáradjon be a Színházi Élet bolt-
jába (VII., Erzsébet-körut 29.) s ott válassza k-i 
a kivánt könyveket. 2. Csakis valamelyik kabaré 
szerzőnél rendelhet meg uj darabot. 3. Minden-
esetre be kell mutatni a műsort. 4. Akármelyik 
táncintézetben. — Sz. Hildegarde. 1. 31., 2. Igen. 
3. Színészi név. 

Josephus. 1. Budapesten született 1878 január 
hóban. 2. Az Akadémián. 3. 1905 óta tagja a 
Nemzeti Színháznak. Nagyon sok elsőrangú ala-
kítása volt. — E. Imre. Mindaketten játszották. — 
Ősz. 1. 2. 3. Még nem döntöttek ezideig. 4. A 
Balatonon. — P. Ilonka, M.-vásár. Helyes volt 
az üzenet. — Egy ifjú. 1. Lehetséges, csak föl-
vételi vizsgát kell tennie. 2. Mindenik jó. 3. 2—3 év 
alatt. 4."_Egész napon át. — Erényi. Verga szín-
darabja volt. — Érdeklődő. 1. A Színházi Életben 
van erre vonatkozólag egy hirdetés. 2. E hó 
végén hazajön. — Sic itur ad astra. 1. Nem 
kapni. 2. Tessék befáradni a Színházi Élet bolt-
jába. 3. A filmgyárak csak a mozgókép-színházak-
nak kölcsönöznek az egyes filmdarabokból fény-
képeket, illetve, mint ők nevezik fotókat, termé-
szetesen mindig azokhoz a darabokhoz, melyek 
műsoron vannak. — B. Vilma. 1. Nincs férje. 

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

VII., lertész-ntea 27. Telefon : József 116—55. 

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

A nagysikerű drámairónak legkiforrottabb 
műve, mely Mátyás király életének legérdek-
feszitöbb epizódjain épül fel hatalmas erejű, 

forró lüktetésű drámává. 
Bolti ára 10 korona és 10 % drágaságl pótlék 
Kapható a „Színházi Élet'boltjában, VII., Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Bierkesitotta : INCZH SÁNDOR 

A szinház, 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« 0% 
kötet ára: I V K O l > 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 



2. Aréna-ut 80.3. Erzsébet-körút 2. 4. Nem min-
denik látja szívesen. — Rixy 13. 1. Csáky-u. 36. 
2. 3. Rákóczi-ut 28. 4. József-körut 19. — István, 
Erzsébeifalva. Ezúton válaszolunk. Star-filmgyár : 
Kossuth Lajos-utca 13. Corvin-filmgyár : Rákóczi-
ut 9. Phönix-filmgyár : Rákóczi-ut 76. Orient-
filmgyár: Dessewffy-u. 35. — H. Magda. Öt 
kérdésre levélben válaszoltunk. — Oszkár. 1. B. 
Klári férjhez ment 1919 január 14-én. 2. Carmi 
Mária : Deutsche Bioscop, Berlin.' 

W. M. Kispest. 1. Legcélszerűbb, ha egyszer 
befárad a Színházi Étet boltjába (VII., Erzsébet-
körut 19.) s ott személyesen kiválasztja a köny-
veket, levelező-lapokat. 2. Színházjegyek újból 
kaphatók a Színházi Élet boltjában. 3. Jó lesz 
alaposan meggondolni e dolgot, tekintve, hogy 
mint Írja, kegyednél sok akadály forog fenn. 
Ez e pálya ma már rendkívüli képességet, ki-
tűnő megjelenést, kitartást igényel, a boldogulás 
éppenséggel nem könnyű, talán a legnehezebb 
valamennyi pálya között, ez azonban nem azt 
jelenti, hogy az igazi tehetségnek le kell mon-
dania. — Négyéves előfizető. 1. Andrássy-ut 83. 
2. Eötvös-u. 29. 3. Nagykoror.a-u. 16. 4. Báró 
Aczél-u. 3. 5. Erzsébet-körut 34. — H. Z. Lakik: 
Baross u. 8., tessék levélben esetleg őt meg-
keresni. — A Sz. É. hü olvasója. Tiz évvel ezelőtt 
játszották a Király Színházban igen nagy sikerrel. 

H. Erzsi. A Mű vészeti Aln anach még kap-
ható a Színházi Élet boltjában (VU., Erzsébet-
körut 29.), — Két kérdés. A Bohémélet első 
előadása 1905 április 27-én volt. 2. A Boccaccio 
premierje 1872 okt. 1 én volt a budai Népszín-
házban. Blaha Lujza volt Boccaccio, a többi fő-
szereplők ; Pietro = Solymosi, Scaldza = Komá-
romi ],, Beatrice = Sziklai Emilia, Lotteringi = 
Kápolnai, Izabella = Csatay Zsófi, Lamber-
tuccio = Együd István, Fiametta pedig Komá-
romi Mariska volt. — L. Pál. Mindenekelőtt 
legalább 18 évesnek kel! lennie. ~ Olty. 1. 
Ezzel a kérdéssel nem foglalkozhatunk. 2. Tessék 
egyenesen hozzá fordulni (Royal Orfeum). — 
Loarz. 1. K. F. 1888-ban született Budapesten. 
A középiskolát is Budapesten végezte. 2. Ezt 
nem lehet határozottan állítani, mert a maga 
nemében mindenik jó. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919 szeptember 27. 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

39. számában közöljük. 

A megfejtők között a követkerő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : „Zsuzsi" paraszt vígjáték, irta Barta 
Lajos. 

II. dij : Galetta Ferenc arcképe. 
III. dij : „Jöjj vissza" cimü kotta, irta Ripper 

József. 
A Színházi Élet 31—32. számában közölt kép-

rejtvény helyes megfejtése: Kasszadarab. 
Az 1. dijat Fényes Samu „Mátyás" cimü tör-

ténelmi drámáját Fried Vilmos VI., Szerecsen-u. 
15. II. 9., a II. dijat Rajnai Gábor sajátkezű 
aláírásával ellátott fényképét Czigler Lilly és Irén 
VII., Rákóczi-ut 86. III. 5 , a III. dijat Andrássi 
Ede „Dal a gitáron" cimü kottáját Bán Kató 
VII., Akácfa-u. 45. III. 2. nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még : Berger Zoltán 
Murányi-u. 3., Czirányi Boriska Szerecsen-u. 
51., Holly Antal József-u. 79., Jung Ernő Aradi-
utca 30., Scheiber Sándor Károly-körut 11., 
Tézli / Gizi Mátyás-u. 9., Tinka Hilda Újpest, 
Klein Ibolya Balassa-u. 11., Popper Liliy Práter-
utca 59., Deli István Erzsébetfalva, Serák István 
Rottenbiller-u. 34., Török Margit Csengery-u. 
72., Várallyay István Celldömölk, Czenner Kál-
mánná Szondy-u. 82., Singer Ferike Ó-u. 42., 
Hirsch S. Sándor Lázár-u. 16., Pajor Böske 
Berzsenyi-u. 2. 

Hajszálakat n ő k a r c á r ó l , k a r -
I á r ó l vég leg k i i r t j a 
felelősséggel 

pnilíjf Ol Hill Ti frozm. intézete, Andrássy-nt SS. I. em. 
1 ULLA5 MMJL1A RSgíSnl hatáH. Minden eddigit feltúrnál. 
«MIRACLE* hajeltávolitószer szótköldéae utasítással. 
Arcápoláf. összes szépséghibák kezelése. Szemölcslrtás. 
Bámulatos hatása hámlasztószerek, ára 3 5 K. — Ponder-
pótló 20 korona. Hajnövesztő 20 korona. — Hajfestfl 
20 korona. Illat- és szépitöszerek. Érdeklődésre válasz 

Nőifodrászati, ondoláló, manieur és kozme-
tikai tanintézetem IV. Horn Ede-utca 12. 
Tanítványaim foglalkoztatásáról gondoskodok. Szántóné 

végleg eltávolít Bach Manci 
kozmetikai intézete. MlndennemD 

. szépséghibák kezelése, uzeplöel-
távolítás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs Ju-
tányos bérletben. Budapest, VII., Almásay-ntca 3. szám. 

HalsgálaKat 
A „SZÍNHÁZI ELET" 

uj levelezőlap sorozata 
Gyönyörű szép felvételek „Majd a Vica", 

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

sorozat ára 8.— korona. 
Portóköltség 60 fillér. 

Nyotaatstt Thália mfdntézet kő- é» könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






